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ABSTRAK  

  Penelitian ini berawal dari kenyataan di SDN 28 Cupak Kecamatan 

Gunung Talang bahwa guru mengalami kesulitan dalam menyusun RPP. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru SDN 28 

Cupak dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui 

bimbingan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian 

Tindakan Kelas (PTS). Subyek penelitian ini adalah guru-guru SDN 28 

Cupak Kecamatan Gunung Talang. Penelitian dilakukan dengan dua 

siklus yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan telaah dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

siklus I nilai rata-rata kemampuan guru menyusun RPP mencapai 70% 

dan pada siklus II meningkat menjadi 85%. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan bimbingan berkelanjutan dapat 

meningkatkan kompetensi guru menyusun RPP di SDN 28 Cupak 

Kecamatan Gunung Talang. 

 

kata kunci: kompetensi, guru, RPP, bimbingan berkelanjutan  

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dinyatakan bahwa komponen-komponen sistem pendidikan 

yang bersifat sumber daya manusia dapat digolongkan menjadi tenaga 

pendidik dan pengelola satuan pendidikan ( penilik, pengawas, kepala 

sekolah, guru, peneliti dan pengembang pendidikan ). Tenaga gurulah 

yang mendapatkan perhatian lebih banyak di antara komponen-
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komponen sistem pendidikan. Besarnya perhatian terhadap guru antara 

lain dapat dilihat dari banyaknya kebijakan khusus seperti kenaikan 

tunjangan fungsional guru dan sertifikasi guru. Usaha-usaha  untuk 

mempersiapkan guru menjadi profesional telah banyak dilakukan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua guru memiliki kinerja yang 

baik dalam melaksanakan tugasnya. Ali (2000:12) menyatakan bahwa: (1) 

guru sering mengeluh kurikulum yang berubah-ubah, (2) guru sering 

mengeluhkan kurikulum yang syarat dengan beban, (3) seringnya siswa 

mengeluh dengan cara mengajar guru yang kurang menarik, dan (4) 

masih belum dapat dijaminnya kualitas pendidikan sebagai mana 

mestinya. 

Suparlan (2005:13) menyatakan, guru adalah orang yang kerjanya 

mengajar. Dengan definisi ini, guru disamakan dengan pengajar. 

Pengertian guru ini hanya menyebutkan satu sisi yaitu sebagai pengajar, 

tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih. 

Selanjutnya, Suparlan (2005:13) menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang 

tua untuk ikut mendidik anak-anak. UU tentang Guru dan Dosen 

Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, UU No. 20 

Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 
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hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. 

Berdasarkan kenyataan begitu berat dan kompleksnya tugas serta 

peran guru tersebut, perlu diadakan bimbingan atau pembinaan terhadap 

guru secara terus menerus untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja guru 

perlu ditingkatkan agar usaha membimbing siswa untuk belajar dapat 

berkembang. Pidarta (1992:3) menyatakan bahwa proses pengembangan 

kinerja guru terbentuk dan terjadi dalam kegiatan belajar mengajar di 

tempat mereka bekerja. Selain itu kinerja guru dipengaruhi oleh hasil 

pembinaan dan supervisi kepala sekolah. Hal ini berarti bahwa guru 

sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran di kelas 

mempunyai andil yang besar dalam menentukan kualitas pendidikan. 

Konsekuensinya adalah guru harus mempersiapkan (merencanakan) 

segala sesuatu agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif. 

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah yang sangat penting 

sebelum pelaksanaan pembelajaran.  

Perencanaan yang matang diperlukan supaya pelaksanaan 

pembelajaran berjalan secara efektif. Perencanaan pembelajaran 

dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau 

beberapa istilah lain seperti desain pembelajaran, skenario pembelajaran. 

RPP memuat KD, indikator yang akan dicapai, materi yang akan 

dipelajari, metode pembelajaran, langkah pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar serta penilaian. 

Guru harus mampu berperan sebagai desainer (perencana), 

implementor (pelaksana), dan evaluator (penilai) kegiatan pembelajaran. 
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Guru merupakan faktor yang paling dominan karena di tangan gurulah 

keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. Kualitas mengajar guru secara 

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas 

pembelajaran pada umumnya. Seorang guru dikatakan profesional 

apabila: (1) serius melaksanakan tugas profesinya, (2) bangga dengan  

tugas profesinya, (3) selalu menjaga dan berupaya meningkatkan 

kemampuannya, (4) bekerja dengan  sungguh  tanpa  harus  diawasi,  (5)  

menjaga nama baik profesinya, (6) bersyukur atas imbalan yang diperoleh 

dari profesinya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru harus memiliki 

kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional, dan social. Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Silabus merupakan 

sebagian sub-sistem pembelajaran yang terdiri dari atau yang satu sama 

yang lain saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan. Hal penting 

yang berkaitan dengan pembelajaran adalah penjabaran tujuan yang 

disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan. Kurniawati (2009:66) 

menyatakan bahwa perencanaan program pembelajaran merupakan suatu 

penetapan yang memuat komponen-komponen pembelajaran secara 

sistematis. Selanjutnya, Kurniawati (2009:74) menyatakan bahwa 

perencanaan program pembelajaran pada hakekatnya merupakan 

perencanaan program jangka pendek untuk memperkirakan suatu 

proyeksi  tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Berdasarkan pengalaman penulis mengabdi di SDN 28 Cupak, 

maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yang muncul sebagai 
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berikut: (1) guru banyak yang belum paham dan termotivasi dalam 

menyusun RPP dengan lengkap, (2) sebagian besar guru belum 

mendapatkan pelatihan pengembangan kurikulum, (3) ada guru yang 

tidak bisa memperlihatkan RPP yang dibuatnya dengan berbagai alasan, 

(4) RPP yang dibuat guru komponennya belum lengkap/belum tajam 

khususnya pada komponen langkah-langkah pembelajaran dan penilaian, 

5) guru banyak yang mengadopsi RPP orang lain. Permendiknas No. 41 

Tahun 2007 menyatakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kemampuan dasar yang ditetapkan 

dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.  

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk membina guru 

menyusun RPP adalah kegiatan bimbingan berkelanjutan. Fatihah 

(2002:22) menyatakan bahwa bimbingan sebagai bantuan yang diberikan 

kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan 

memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang 

dipilihnya. Fatihah (2002:23) menambahkan bahwa bimbingan membantu 

individu untuk lebih mengenal berbagai informasi tentang dirinya sendiri. 

Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkelanjutan 

adalah berlangsung terus menerus, berkesinambungan. Berdasarkan 

pengertian bimbingan dan  berkelanjutan dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa bimbingan berkelanjutan adalah  pemberian bantuan  yang 

diberikan seorang ahli kepada seseorang atau individu secara 

berkelanjutan atau berlangsung secara terus menerus untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan mendapat kemajuan 

dalam bekerja. 
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METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTS) yang 

dilaksanakan di SDN 28 Cupak. Subyek penelitian dalam PTS ini adalah  

guru-guru SDN 28 Cupak Kecamatan Gunung Talang. Penelitian ini 

terdiri atas 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Teknik pengumpulan  data dilakukan 

melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik 

analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses pelaksanaan bimbingan berkelanjutan dalam meningkatkan 

kompetensi guru menyusun RPP. Selanjutnya, analisis kuantitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil telaah dokumen 

RPP guru melalui kriteria keberhasilan 75%. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil wawancara terhadap 9 orang guru, peneliti memperoleh  

informasi bahwa 75% dari jumlah guru belum mampu menyusun RPP 

dengan baik, dari 25% guru yang sudah menguasai belum termasuk 

kategori sangat baik, masih perlu perbaikan dan bimbingan. Umumnya, 

guru mengadopsi dan mengadaptasi RPP, tidak mengetahui dan tidak 

memahami menyusun RPP secara lengkap, setuju bahwa RPP dijadikan 

acuan/ pedoman dalam proses pembelajaran. Selain itu, kebanyakan guru 

belum mengetahui komponen-komponen RPP secara lengkap. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 9 orang guru dan 9 

dokumen RPP yang peneliti amati, maka dapat dinilai hasil peningkatan 

siklus I dan II sebagai berikut ini.  
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1. Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil pelaksanaan 

kegiatan dan pengamatan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang 

telah disepakati dengan pihak guru. Rata-rata hasil pengamatan untuk 

penilaian menyususn RPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No. Komponen 
Nilai  

Jmlh. 1 2 3 4 5 

1. Mencantumkan Identitas - - - 4 - 4 

2. Mencantumkan Indikator - - - 4 - 4 

3. Mencantumkan Tujuan 

Pembelajaran 

- - - 4 - 4 

4. Mencantumkan Materi 

Pembelajaran 

- - - 4 - 4 

5.  Mencantumkan Metode 

Pembelajaran 

- - 3 - - 3 

6. Mencantumkan langkah-

langkah kegiatan 

pembelajaran 

- - 3 - - 3 

7. Mencantumkan Sumber 

Belajar 

- - 3 - - 3 

8.  Mencantumkan Penilaian - - 3 - - 3 

 Jumlah  28 

 %  70 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata 

kemampuan guru dalam menyusun RPP berada pada taraf 70. Setelah 

dilakukan bimbingan berkelanjutan, guru mulai memahami cara 

menyusun RPP dan tidak ada lagi guru yang menyalin RPP milik 

temannya. Guru mulai melengkapi RPP dengan komponen dan sub-sub 

komponen RPP, misalnya komponen indikator dan penilaian hasil belajar 

(pedoman penskoran dan kunci jawaban). Rumusan kegiatan siswa pada 
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komponen langkah-langkah kegiatan pembelajaran telah menampakkan 

bentuk-bentuk: interaktif, inspiratif, menantang, dan sistematis. 

2. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil pelaksanaan 

kegiatan dan pengamatan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang 

telah disepakati dengan pihak guru. Rata-rata hasil pengamatan untuk 

penilaian menyusun RPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No. Komponen 
Nilai  

Jmlh. 1 2 3 4 5 

1. Mencantumkan Identitas - - - - 5 5 

2. Mencantumkan Indikator - - - - 5 5 

3. Mencantumkan Tujuan 

Pembelajaran 

- - - 4 - 4 

4. Mencantumkan Materi 

Pembelajaran 

- - - - 5 5 

5.  Mencantumkan Metode 

Pembelajaran 

- - 3 - - 3 

6. Mencantumkan langkah-

langkah kegiatan 

pembelajaran 

- - - 4 - 4 

7. Mencantumkan Sumber 

Belajar 

- - - 4 - 4 

8.  Mencantumkan Penilaian - - - 4 - 4 

 Jumlah  34 

 %  85 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata 

kemampuan guru dalam menyusun RPP pada siklus I, mengalami 

peningkatan pada siklus II menjadi 85 sehingga menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Guru telah mempunyai kemampuan dalam merumuskan 

indikator dan tujuan pembelajaran yang mengarah kepada rancangan 
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langkah-langkah kegiatan. Selain itu, rumusan indikator dan tujuan 

pembelajaran telah merujuk kepada materi dengan metode serta strategi 

yang saling terintegrasi dengan baik. Hal tersebut menghasilkan proses 

belajar yang membuat siswa belajar dengan aktif dan kreatif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui kegiatan bimbingan 

berkelanjutan, guru dapat menyusun RPP yang sesuai dengan komponen 

yang ideal. Selain itu, bimbingan berkelanjutan dapat menagarahkan guru 

untuk menyusun RPP yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal 

tersebut sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 bahwa 

komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran komponen RPP terdiri 

dari: identitas mata pelajaran, standar kemampuan, kemampuan dasar, 

indikator  pencapaian  kemampuan, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

(pendahuluan, inti, penutup), sumber belajar, serta penilaian hasil belajar 

yang meliputi:  soal, skor dan kunci jawaban.      

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan dua hal. 

Pertama, bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan motivasi guru 

dalam menyusun RPP dengan lengkap. Guru menunjukkan keseriusan 

dalam memahami dan menyusun RPP apalagi setelah mendapatkan 

bimbingan pengembangan/penyusunan RPP dari peneliti. Informasi ini 

peneliti peroleh dari hasil pengamatan pada saat mengadakan wawancara 

dan bimbingan pengembangan/ penyusunan RPP kepada para guru.  

Kedua, bimbingan berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi 

guru dalam menyusun RPP. Hal itu dapat dibuktikan  dari hasil observasi 
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/pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan  

kompetensi guru dalam menyusun  RPP dari siklus ke siklus. Oleh karena 

itu, peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu: (1) motivasi yang 

sudah tertanam khususnya dalam penyusunan RPP hendaknya terus 

dipertahankan dan ditingkatkan/ dikembangkan; (2) RPP yang 

disusun/dibuat hendaknya mengandung komponen-komponen RPP 

secara lengkap dan baik karena RPP merupakan acuan/pedoman dalam 

melaksanakan pembelajaran; dan (3) dokumen  RPP hendaknya dibuat  

minimal dua rangkap, satu untuk arsip sekolah dan satunya lagi untuk 

pegangan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
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