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A. PENDAHULUAN 

Alasan-alasan essensial mengapa pengawasan 

diperlukan, didasarkan atas asumsi-asumsi mengenai 

manusia. Asumsi-asumsi tersebut berbeda-beda 

bergantung kepada cara pandang yang dipakai oleh para 

pemikirnya. Ada dua macam teori yang memberikan 

penjelasan mengapa pengawasan diperlukan, ialah teori X 

dan teori Y.  

Menurut teori X, manusia dipandang sebagai 

makhluk yang serba tidak baik seperti malas, tidak suka 

bekerja, menghindari tanggungjawab, tidak punya 

komitmen, pengecut dan bekerjanya tidak beres. Supaya 

menjadi baik, tidak rnalas, suka bekerja, bertanggungjawab 

dan punya komitmen, maka perlu diawasi. Dengan 

demikian, pengawasan menurut perspektif teori X adalah 

dalam rangka mengubah perilaku manusia yang tidak baik 

menjadi baik dalam kehidupan pribadi, sosial dan bahkan 

organisasional. 

Sebagai anti tesa teori X, muncullah teori Y, yang 

mempunyai pandangan kebalikannya mengenai manusia. 
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Teori Y berpandangan bahwa pada dasarnya manusia 

mempunyai sifat-sifat yang baik, yaitu rajin bekerja, punya 

komitmen tinggi dalam bekerja, cenderung 

bertanggungjawab, suka berinisiatif dan berkomitmen 

tinggi. Pengawasan diperlukan guna menjaga kondisinya 

agar tetap baik, tetap rajin, tetap bertanggungjawab dan 

tidak terjerembab ke dalam kegiatan yang tidak baik. Oleh 

karena itu, jika menurut teori X pengawasan bersifat 

kuratif, maka menurut teori Y bersifat preventif. 

Dalam pandangan Jawa, kita dikenal sebagai 

manungso itu karena suka dan terlalu ongso-ongso. Ketika 

makhluk seperti kita ini ongso-ongso, lazimnya sampai 

tergelicir ke jurang yang sebenarnya telah benar, di luar 

batas kemanungsoan kita. Maka, supaya tidak terlalu 

ongso-ongso dan berada di luar batas, diperlukan suatu 

aktivitas yang disebut pengawasan. 

 

 

B. BATASAN PENGAWASAN  

Pengawasan sebenarnya merupakan terjemahan dari 

kata controlling. Literatur lain menyatakan merupakan 

terjemahan dari inspection. Apa pun istilahnya, yang jelas 

pengawasan adalah salah satu dari fungsi manajemen. 

Pengawasan pendidikan dipandang sebagai salah satu 

fungsi manajemen pendidikan setelah perencanaan 

pendidikan, pengorganisasian pendidikan dan kepemim-

pinan pendidikan. 

Banyak pengawasan yang dikemukakan oleh para 

ahli. Kimbrough dan Nunnery (1983) mengartikan 

pengawasan sebagai proses memonitor kegiatan-kegiatan. 
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Tujuannya adalah untuk menentukan harapan-harapan 

yang secara nyata dicapai dan melakukan perbaikan-

perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi. Yang dimaksud dengan harapan-harapan di sini 

adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dicapai dan 

program-program yang telah direncanakan sebelumnya. 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan 

hakikatnya pengawasan sebagai usaha yang bermaksud 

mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan, 

pemborosan-pemborosan, kegagalan-kegagalan dalam 

mencapai tujuan. Sasaran pengawasan adalah terwujudnya 

efisiensi, efektivitas, kehematan dan ketertiban 

pelaksanaan pengawasan.   

Tegaslah bahwa pengawasan adalah suatu usaha 

agar suatu kegiatan atau aktivitas dapat tercapai sesuai 

dengan yang direncanakan atau diprogramkan. Dengan 

perkataan lain, agar perencanaan yang merupakan fungsi 

pertama dalam manajemen tersebut benar-benar berlaku 

dalam praktik dan tercapai maksudnya, maka kegiatan 

pengawasan mutlak diperlukan.  

Pengawasan adalah suatu aktivitas yang selalu 

mengupayakan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Jika suatu 

kegiatan organisasi atau lembaga, pada saat yang 

ditargetkan telah hampir habis, sementara kegiatan yang 

direncanakan masih banyak yang belum dilaksanakan, 

maka harus ada upaya-upaya untuk menyelesaikan tugas 

tersebut dari pimpinan organisasi. Upaya-upaya demikian 

ini disebut pengawasan. Sebaliknya, jika semua pekerjaan 

telah hampir habis, sementara target waktunya masih 

lama, pimpinan haruslah bisa mengendalikan, agar suatu 
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organisasi atau lembaga tidak terjadi kevakuman kegiatan. 

Itulah sebabnya, maka pengawasan juga sering disebut 

sebagai pengendalian.  

 

C. PROSEDUR PENGAWASAN  

Beberapa langkah pengawasan dalam kelembagaan 

tingkat satuan pendidikan adalah sebagai berikut: penentu 

standar, mengadakan pengukuran, membandingkan antara 

hasil pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan, 

dan melaksanakan perbaikan ketika ada penyimpangan, 

atau daur ulang dengan membuat perencanaan baru jika 

ternyata hasil pembandingan yang dilakukan lebih atau 

sama dengan yang distandarkan. 

1. Penentuan Standar 

Yang dimaksud dengan standar adalah patokan-

patokan mengenai keberhasilan dan kegagalan suatu 

kegiatan. Misalnya saja, suatu kegiatan direncanakan 

terlaksana 90% dari keseluruhannya, maka jika terlaksana 

sama atau lebih dari 90%, dikatakan sesuai dengan 

standar atau patokan. Sebaliknya jika kurang dari 90% 

maka dianggap tidak sesuai dengan standar atau patokan. 

Standar ini haruslah dibuat dan senantiasa dikomu-

nikasikan kepada para bawahan, agar mereka mengetahui 

target-target yang dimiliki oleh organisasi atau lembaganya. 

Adapun yang patut distandarkan adalah 

keseluruhan substansi manajemen tingkat satuan 

pendidikan beserta seluruh elemen-elemennya. Adanya 

standar ini, akan menjadikan penyebab ada titik tolak 

patokan dalam melaksanakan aktivitas.  
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Guna menetapkan standar, sebenarnya telah banyak 

produk kebijakan pendidikan yang dapat dirujuk. Misalnya 

saja, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor    22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi utuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 129a /U/2004 

Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, 

dan mailstone pendidikan yang ditetapkan oleh masing-

masing Pemerintah Provinsi terkait dengan tahapan-

tahapan pencapaian standar pelayanan minimal di 

bidang pendidikan. 

  

2. Mengadakan pengukuran 

Pengukuran dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan 

yang telah dilaksanakan. Pengukuran dilakukan dengan 

maksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan telah 

dilaksanakan atau belum. Pengukuran bermaksud 

mengetahui pelaksanaan kegiatan dalam pengertian seriil 

mungkin. Pengetahuan mengenai kegiatan dalam 

kondisinya yang riil ini sangat penting, agar dapat diambil 

langkah-langkah konkret berdasarkan kebutuhan. Oleh 

karena itu, pemimpin organisasi atau lembaga, tidak boleh 

percaya begitu saja kepada laporan bawahan-bawahannya. 

Sebab bisa jadi bawahan tersebut dalam memberikan 

laporan sekadar asal bapak senang (ABS) saja. Pengecekan 

dalam waktu mendadak, yang dewasa ini dikenal dengan 

istilah sidak, sangat penting dilakukan. Demikian juga 

masukan-masukan dari masyarakat mengenai suatu 
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lembaga haruslah diperhatikan, sebab bisa jadi memang 

laporan tersebut benar. 

Ada dua cara dalam pengukuran. Pertama, dengan 

menggunakan teknik tes dan yang kedua, dengan 

menggunakan teknik non tes. Teknik tes dilakukan guna 

mengetahui berbagai aspek yang bersifat pengetahuan dan 

keterampilan, sementara teknik non tes dipergunakan 

untuk mengetahui keseluruhan aspek lain yang tidak dapat 

dijangkau oleh teknik tes. 

3. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar 

yang telah ditentukan 

Dengan langkah ketiga ini, akan diketahui selisih 

antara hasil pengukuran dengan standar yang telah 

ditentukan. Apakah selisih tersebut plus ataukah minus. 

Jika selisihnya adalah plus, maka dari langkah ketiga ini 

langsung kembali ke langkah satu, ialah membuat standar 

baru keberhasilan. Bisa jadi standar baru tersebut, sama 

dengan sebelumnya, dan akan lebih baik (karena 

bertambah meningkat) jika ditingkatkan lagi. Misalnya saja, 

jika standar sebelumnya adalah 90%, bisa ditingkatkan 

menjadi 95%. Sebaliknya, jika selisihnya adalah minus, 

maka dilakukan langkah pengawasan berikutnya, ialah 

mengadakan perbaikan. 

4. Mengadakan perbaikan 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa perbaikan-

perbaikan tersebut dilakukan, berdasarkan selisih minus 

hasil perbandingan pengukuran dengan standar. Langkah 

perbaikan ini dilakukan, dengan maksud agar apa-apa 

yang telah distandarkan tersebut bisa dicapai. Perbaikan 
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tersebut, tertuju pada hal-hal yang menjadi penyebab 

target atau standar tersebut tak terpenuhi. 

Jika langkah-langkah pengawasan ini divisuali-

sasikan, tampak sebagaimana Diagram berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.1 Langkah-langkah Pengawasan (diadaptasi dari 
Streers, 1985. Managing Effective Organization, him. 
205). 
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D. SASARAN PENGAWASAN 

Sasaran pengawasan di tingkat satuan pendidikan 

sebenarnya sagat luas, bergantung kepada macam 

pendekatan yang dipergunakan. Namun jika kita merujuk 

Permendiknas No. 11 tentang Kompetensi Pengawas 

Sekolah/Madrasah, sebenarnya sasaran pengawasan telah 

diisyaratkan dalam kompetensi yang seharusnya dimiliki 

oleh pengawas. Oleh karena itu, jika merujuk pada 

kompetensi pengawas yang dikehendaki oleh Permendiknas 

tersebut, maka sasaran pengawasan sebenarnya terdiri 

atas: pengawasan manajerial, pengawasan akademik, dan 

pengawasan penelitian tindakan kelas. 

 

1. Pengawasan Manajerial 

Pengawasan manajerial adalah jenis pengawasan 

yang dilakukan oleh pengawas kepada kepala sekolah 

dalam rangka meningkatkan kinerja manajemen kepala 

sekolah. Kinerja manajerial kepala sekolah yang dapat 

dilihat adalah sisi proses manajemen kepala sekolah, mulai 

dari  perencanaan sekolah, pengorganisasian sekolah 

sampai kepada supervisi yang dilakukan oleh kepala 

sekolah. Sedangkan aspek substantif manajemen yang 

harus diawasi oleh pengawas meliputi: manajemen 

kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik,  

manajemen ketenagaan pendidikan, manajemen prasarana 

dan sarana serta alat permainan edukatif (APE), 

manajemen dana, manajemen partisipasi masyarakat. 

Jika substansi manajemen tingkat satuan 

pendidikan tersebut yang dipergunakan sebagai 

pendekatan untuk menentukan sasaran pengawasan, maka 
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sasaran lebih konkret mengenai pengawasan di tingkat 

satuan pendidikan sebagai berikut: 

a. Manajemen Kurikulum dan Pengajaran tingkat satuan 

pendidikan, meliputi:  

1) Penyusunan persiapan pelaksanaan pembelajaran, 

dengan memedomani silabus mata pelajaran pada 

tingkat satuan pendidikan. 

2) Pengembangan alat evaluasi berdasarkan program 

kegiatan belajar dan bermain yang cocok. 

3) Penyusunan program tahunan, semesteran 

(triwulanan), bulanan, mingguan dan bahkan harian 

tingkat satuan pendidikan. 

4) Penyusunan jadwal belajar kepada anak didik serta 

pembagian tugas mengajar guru. 

5) Pelaksanaan evaluasi, pengoreksian dan 

pelaporannya.  

6) Diagnosis, prognosis dan remidi di atas anak didik. 

7) Pemberian layanan khusus pada anak didik yang 

lebih lambat dibandingkan rata-rata sebayanya. 

b. Manajemen peserta  didik tingkat satuan pendidikan, 

yang meliputi: 

1) Penerimaan anak didik baru dengan menentukan 

karakteristik anak didik yang akan diterima. 

2) Orientasi anak didik baru terhadap lingkungan 

tingkat satuan pendidikannya, baik secara fisik 

maupun non fisik. 

3) Pembagian kelas untuk anak didik.  
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4) Pengelompokan anak didik. 

5) Presensi dan absensi anak didik, pencatatan, 

penghitungan serta pelaporannya. 

c. Manajemen ketenagaan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, yang meliputi: 

1) Rekrutmen ketenagaan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, yang meliputi kepala tingkat satuan 

pendidikan, guru tingkat satuan pendidikan, 

pegawai tingkat satuan pendidikan, dan konsultan 

ahli dan pengembang tingkat satuan pendidikan. 

2) Pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing tenaga kependidikan tingkat satuan 

pendidikan. 

3) Penempatan dan orientasi ketenagaan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan.  

4) Pelaksanaan tugas tenaga kependidikan tingkat 

satuan pendidikan. 

5) Pengembangan karier ketenagaan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan. 

6) Pengajian dan peningkatan kesejahteraan 

ketenagaan pendidikan tingkat satuan pendidikan. 

7) Pemberhentian dan pemensiunan ketenagaan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan.  

d. Manajemen Prasarana, Sarana dan Alat Permainan 

Edukatif tingkat satuan pendidikan, yang meliputi: 

1) Perencanaan pengadaan prasarana, sarana dan alat 

permainan edukatif tingkat satuan pendidikan. 
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2) Pengadaan prasarana dan sarana serta alat 

permainan tingkat satuan pendidikan. 

3) Inventarisasi prasarana dan sarana serta alat 

permainan edukatif tingkat satuan pendidikan. 

4) Pengalokasian dan pendistribusian prasarana, 

sarana dan permainan edukatif tingkat satuan 

pendidikan. 

5) Perbaikan prasarana, sarana dan alat permainan 

edukatif tingkat satuan pendidikan. 

6) Penghapusan prasarana, sarana dan alat permainan 

edukatif tingkat satuan pendidikan. 

e. Manajemen keuangan tingkat satuan pendidikan, yang 

meliputi: 

1) Perencanaan dan pengalokasian anggaran tingkat 

satuan pendidikan.  

2) Penentuan sumber-sumber anggaran tingkat satuan 

pendidikan. 

3) Realisasi anggaran tingkat satuan pendidikan. 

4) Pencatatan dan pembukuan anggaran tingkat 

satuan pendidikan. 

5) Penggalian sumber-sumber lain anggaran tingkat 

satuan pendidikan.  

6) Auditing anggaran tingkat satuan pendidikan. 

7) Pelaporan anggaran tingkat satuan pendidikan. 

f. Manajemen partisipasi masyarakat, meliputi: 

1) Pemedomanan prinsip-prinsip partisipasi masya-

rakat.  
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2) Penentuan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. 

3) Menangkap dan mengidentifikasi kebutuhan dan 

masalah masyarakat. 

4) Memberikan layanan masyarakat. 

5) Penggerakan partisipasi masyarakat. 

 

2. Pengawasan Akademik 

 Jika kita merujuk kepada Kepmendiknas Nomor 12 

tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah, 

maka sasaran pengawas akademik adalah sebagai berikut: 

a. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang 

pengembangan SMP/ MTS atau SMU/ MA berlandaskan 

standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. 

b. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan 

strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang 

dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui 

bidang pengembangan di SMP/ MTS atau SMU/ MA.  

c. Membimbing guru dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang 

pengembangan di SMP/ MTS atau SMU/ MA. 

d. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, 

dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi 

siswa pada tiap bidang pengembangan di SMP/ MTS 

atau SMU/ MA. 

e. Membimbing guru dalam mengelola, merawat, 

mengembangkan dan menggunakan media pendidikan 

dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang 

pengembangan di SMP/ MTS atau SMU/ MA. 
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f. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi 

informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang 

pengembangan di SMP/ MTS atau SMU/ MA. 

 

E. Implikasinya terhadap Penelitian Tindakan Sekolah 

 Penelitian tindakan sekolah (PTS), sebagaimana 

penelitian tindakan kelas (PTK) sebenarnya mengadop 

prinsip prinsip yang terdapat pada  penelitian tindakan 

atau action research. Yaitu suatu riset yang tidak saja 

bermaksud mengidentifikasi sejumlah masalah pada 

berbagai macam kegiatan, melainkan sekaligus 

merumuskan alternatif pemecahan, menerapkan alternatif 

pemecahan yang sudah dirumuskan sebagai suatu 

tindakan, melakukan evaluasi terhadap tindakan dan 

memberikan umpan balik guna merumuskan tindakan 

berikutnya.  Kegiatan merumuskan alternatif tindakan,  

melakukan tindakan, evaluasi tindakan dan umpan balik 

dilakukan secara berulang dalam beberapa siklus. Hopkins 

(1993) dan Mc Taggart (1993) menyusun bagan yang dapat 

memperjelas prosedur penelitian tindakan sebagaimana 

pada Diagram 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Siklus Penelitian Tindakan 
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Pengawasa sekolah/madarasah, berdasarkan keten-

tuan Permendiknas No. 12 tahun 2007, hendaknya 

mempunyai kompetensi penelitian dan pengembangan. 

Kompetensi tersebut memang terkait secara langsung 

dengan tugas-tugas kepengawasan. Dengan menguasai 

sejumlah prosedur penelitian dan pengembangan, lebih-

lebih penelitian tindakan, pengawas akan dapat 

melaksanakan tugas-tugas supervisi manajerial dan 

supervisi akademik dengan baik. Prosedur dan teknik 

penelitian tindakan dapat diterapkan oleh pengawas pada 

saat harus melaksakan tugas-tugas kepengawasan, yang 

memang akan mengerucut pada perbaikan manajerial 

sekolah dan pembelajaran di kelas.  

Berbagai perkara yang yang harus dikuasai oleh 

pengawas sekolah agar dapat melaksanakan penelitian 

tindakan, dikedepankan dalam rumusan kompetensi 

penelitian dan pengembangan sebagai berikut: 

1. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode 

penelitian dalam pendidikan 

2. Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti 

baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk 

pengembangan karirnya sebagai pengawas. 

3. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal 

penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. 

4. Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan 

masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan 

pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung 

jawabnya. 

5. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian 

pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif. 
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6. Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan 

dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya 

untuk perbaikan mutu pendidikan. 

7. Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan 

di sekolah. 

8. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian 

tindakan kelas, baik perencanaan maupun 

pelaksanaannya di sekolah. 

 

F. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pengawasan  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penga-

wasan tingkat satuan pendidikan. Faktorfaktor tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Waktu yang dipergunakan untuk pengawasan. Semakin 

banyak waktu yang disediakan oleh pengawasan untuk 

melakukan pengawasan, maka akan semakin jelas 

gambaran terhadap hal-hal yang diawasi. Sebaliknya 

semakin sedikit waktu yang dipergunakan untuk 

memberikan pengawasan, maka semakin kaburlah 

gambaran mengenai hal-hal yang diawasi, dan sekaligus 

semakin tidak efektif. Oleh karena itu, seorang 

pengawas harus banyak mencurahkan perhatian 

terhadap hal-hal yang diawasi. Jangan sampai waktu 

pengawas banyak dihabiskan untuk kegiatan yang 

berada di luar aktivitas pengawasan. 

2. Kapasitas mental dan daya suai pribadi pengawas. Ini 

juga turut menuntut pengawasan beserta dengan 

hasilnya. Makin baik kapasitas mental dan daya suai 

pengawas terhadap hal-hal yang diawasi, maka semakin 
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efektiflah pengawasan yang akan dilakukan. Dengan 

demikian keefektifan pengawasan tersebut juga 

dipengaruhi dan atau ditentukan oleh pribadi pengawas 

sendiri. 

3. Kompleksitas hal-hal yang diawasi. Semakin kompleks 

hal-hal yang diawasi, akan semakin banyak energi yang 

dibutuhkan dan dikeluarkan untuk melakukan 

pengawasan dan sebaliknya. Kompleksitas sesuatu yang 

diawasi juga menjadi penyebab makin kaburnya hal-hal 

yang diawasi, sebaliknya makin sederhana atau sedikit 

segala sesuatu yang diawasi, akan semakin jelaslah hal-

hal yang diawasi, akan semakin jelaslah hal-hal yang 

diawasi; jadi semakin efektiflah pengawasan tersebut. 

4. Tugas-tugas lain dari eksekutif. Jika tanggungjawab 

manajer tingkat satuan pendidikan meliputi juga 

pekerjaan-pekerjaan lain di luar tugas-tugas 

pengawasan dan manajerial, atau sebutlah mempunyai 

jabatan rangkap dalam tugasnya, maka keefektifan 

pengawasan akan berkurang. Sebab, bagaimanapun 

juga, waktu, tenaga dan pikiran yang dipunyai tidak 

dapat dicurahkan sepenuhnya kepada tugas-tugas 

manajerialnya, termasuk tugas pengawasan di tingkat 

satuan pendidikan. Memang dapat saja seorang manajer 

yang mempunyai jabatan rangkap tersebut efektif 

kerjanya. Namun jika dibandingkan dengan ketika yang 

bersangkutan tidak merangkap jabatan, tingkat 

keefektifannya akan lebih tinggi lagi. 

5. Stabilitas operasi. Semakin stabil operasi pengawasan 

yang dilakukan oleh manajer, maka gambaran terhadap 

sesuatu yang diawasi akan semakin detail. 

Pengendalian terhadap penyimpangan performansi akan 
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bisa lebih maksimal. Sebaliknya jika operasi yang 

dilakukan semakin tidak stabil, maka pengendalian-

pengendalian yang semestinya dilakukan bisa 

terbengkelai. 

6. Kemampuan dan pengalaman bawahan. Tidak ada 

faktor yang mendukung kesuksesan pengawasan 

dibandingkan faktor pengalaman dan kemampuan 

bawahan ini termasuk salah satu aset yang berharga 

jika dikaitkan dengan penyelesaian pekerjaan. Bawahan 

dengan kemampuan yang tinggi dan dengan 

pengalaman yang banyak, akan mudah sekali diawasi, 

dan bahkan sedikit sekali membutuhkan pengawasan 

dibandingkan dengan bawahan yang tidak mampu dan 

tidak berpengalaman. Oleh karena itu, kemampuan dan 

pengalaman juga turut mempengaruhi keefektifan 

pengawasan. Hanya saja, kalau bawahan yang mampu 

dan berpengalaman tersebut, kerjanya justru “minterin” 

atasan, maka mereka justru merepotkan pengawasan 

dan karena itu bisa mengganggu keefektifannya. Oleh 

karena itu, seorang manajer tingkat satuan pendidikan, 

haruslah bisa menempatkan bawahan dan atau guru 

yang mempunyai kemampuan dan pengalaman ini; agar 

keberadaannya justru mendukung proses dan 

keefektifan pengawasan. 

 

G. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan  

Ada beberapa faktor penghambat dalam 

pengawasan, termasuk pengawasan tingkat satuan 

pendidikan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Perasaan sungkan yang berlebihan. Perasaan demikian 

ini menjadi penyebab pengawas tidak sampai hati bila 

bermaksud mengadakan pengawasan, jadi pasti akan 

menghambat tugas-tugas pengawasan. Demikian juga 

ewuh pakewuh yang dimiliki oleh pengawas, seringkali 

terjadi lebih-lebih jika dikaitkan dengan budaya yang 

kita miliki. 

2. Tugas-tugas ketatausahaan kepala tingkat satuan 

pendidikan. Tugas-tugas ketatausahaan yang banyak di 

tingkat satuan pendidikan hendaknya tidak menjadikan 

kepada tingkat satuan pendidikan tersita waktunya 

sehingga tugas-tugas kepengawasan terbengkelai. 

Sebaiknya, tugas-tugas ketatausahaan memang dapat 

dilimpahkan kepada orang lain karena itu bukanlah 

yang terpenting dari tugas seorang kepala tingkat 

satuan pendidikan. Bagaimanapun juga, tugas 

manajerial seperti kepengawasan haruslah lebih 

mendapatkan perhatian karena hal ini sulit 

didelegasikan kepada orang lain, meskipun sebagiannya 

haruslah didelegasikan. 

3. Takut terhadap pengawas. Takutnya para bawahan 

terhadap pengawas ini barangkali bukanlah merupakan 

hal yang rahasia terutama pada masyarakat 

organisasional kita, tak terkecuali organisasi 

pendidikan, semacam di tingkat satuan pendidikan. Hal 

demikian dapat terjadi karena pengawasan, secara 

umum sekadar mencari-cari kesalahan. Tidak jarang, 

mereka yang akan diawasi, mempersiapkan terlebih 

dahulu sebelum pengawas datang, dengan maksud apa 

yang terjadi dalam realitas yang sebenarnya 

menyenangkan pengawasannya. Pada hal, diakui atau 
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tidak, menutupi hal-hal yang sebenarnya terjadi ini 

justru akan menyulitkan pengawas jika mengadakan 

perbaikan. Tampaknya, kebanyakan mencari-cari 

kesalahan saja dan tidak mengadakan perbaikan 

terhadap kesalahan-kesalahan, menjadikan penyebab 

bawahan atau mereka yang akan diawasi tidak 

menunjukkan performansi yang sebenarnya. 

4. Pimpinan tidak menguasai substansi yang diawasi. 

Akibat ketidakmampuan memimpin terhadap substansi 

yang diawasi ini adalah, dalam mengadakan 

pengawasan umumnya sangat sakelek dan tidak 

mengupayakan perbaikan. Pimpinan yang demikian 

umumnya hanya diam dan marah saja, memaksa 

bawahan untuk bekerja dengan baik. Sayang sekali, 

iktikad baiknya untuk memperbaiki kesalahan tersebut 

tidak didukung oleh kemampuan dan pengawasan atas 

substansi yang diawasi. Maka, dalam keadaan 

demikian, sering terjadi tekanan-tekanan dari atas ke 

bawah secara sistematik. Yaitu, pengawas yang berada 

di luar sistem tingkat satuan pendidikan, memarahi 

kepala tingkat satuan pendidikan, kepala tingkat satuan 

pendidikan memarahi gurunya, dan para guru 

memarahi anak didiknya. Pengawasan yang dalam 

kondisi idealnya adalah mengadakan perbaikan, justru 

berubah menjadi tekan-menekan secara sistematis dari 

atas ke bawah. 

5. Pengawas skandal/penyelewengan/pemborosan. Ke-

terlibatan pengawas dalam hal demikian, akan 

menjadikan mereka sulit untuk melakukan 

pengawasan. Maka, prasyarat mengadakan pengawasan 

secara efektif bagi pimpinan adalah: hendaknya 
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pimpinan itu dapat menjadi teladan yang baik bagi 

mereka yang diawasi. Kalau tidak, maka pengawasan 

yang dilakukan tidak akan berjalan lancar. Pepatah 

menyatakan: Hanya air yang bersih yang dapat 

membersihkan.  

6. Ada beberapa sistematika budaya kita yang memang 

tidak mendukung pengawasan, meskipun dalam 

konteks tertentu memang dapat mendukung 

pelaksanaan pekerjaan, termasuk pelaksanaan 

pekerjaan tingkat satuan pendidikan. Ciri-ciri budaya 

tersebut dapat dikutipkan sebagaimana pada Tabel 

berikut. 

Tabel 1.1 Beberapa Ciri Budaya Pendukung dan Menjadi 

Kendala Pengawasan 

 
No. 

 
Ciri-ciri budaya 

Refleksi ciri-ciri budaya 

Positif Negatif 

1. Paternalistik Keteladanan yang 
baik 

Contoh yang buruk 

2. Gotong royong Mempercepat 
penyelesaian tugas. 

Menciptakan 
ketergantungan 
(kurang motivasI0 

3. Kebersamaan 
(solidaritas) 

Menciptakan 
kerjasama yang 
saling menolong 

Sulit mengungkap 
sesuatu yang tak 
terpuji 

4. Cepat iba Tindakan manusiawi 
dan penuh pengertian 

Keputusan yang tak 
tegas dan konsisten 

5. Kurang terbuka Tendensi bicara baik 
dan mengurangi 
konflik 

Bicara ABS sehingga 
sering menyesatkan 
pengambilan 
keputusan 

6. Mudah tersinggung Menimbulkan sikap 
hati-hati dalam 
bertindak 

Tidak berani 
bertindak bagi yang 
harus ditindak. 
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H. Jenis-Jenis Pengawasan  

Ada beberapa jenis pengawasan yang diterapkan dalam 

tingkat satuan pendidikan, ialah: (1) jenis pengawasan 

atasan-bawahan, (2) bawahan-atasan, dan (3) atasan pihak 

luar. 

1. Atasan-Bawahan. 

a. Atasan memantau secara langsung terhadap 

kegiatan bawahan, agar kegiatan mereka tidak 

menyimpang dari target-target yang telah ditetapkan 

oleh tingkat satuan pendidikan.  

b. Atasan mengidentifikasi, menganalisis dan 

mengevaluasi gejala-gejala penyimpangan yang 

dilakukan oleh bawahan dan memikirkan cara 

memperbaikinya. Penyimpangan di sini adalah 

penyimpangan dari standar telah ditetapkan. 

c. Atasan merumuskan tindak lanjut pengawasan, 

apakah itu penghargaan, hadiah, atau sangsi-sangsi 

tertentu. Jika penyimpangan tersebut sudah berada 

di luar batas kewenangannya, atasan 

melaporkannya kepada atasan yang lebih tinggi lagi, 

atau lembaga/instansi luar yang mempunyai 

kewenangan. 

d. Atasan senantiasa mengadakan bimbingan, agar 

bawahan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

2. Bawahan-atasan. 

a. Bawahan menyampaikan laporan kemajuan 

pekerjaan (progress report) yang menjadi tanggung-

jawabnya kepada atasan. 
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b. Bawahan menyampaikan telaahan staf paripurna 

(completed staff work) yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya, baik diminta maupun tidak diminta. 

c. Bawahan berinisiatif menyampaikan usul-usul 

penyempurnaan kepada pimpinan puncak/pucuk 

sejauh itu menyangkut kepentingan tingkat satuan 

pendidikan dan anak didik. 

3. Atasan-pihak luar. 

a. Menjalin kerja sama dengan pihak/lembaga/instansi 

dalam hal pengawasan mutu tingkat satuan 

pendidikan. 

b. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan 

oleh masyarakat instansi luar yang bermanfaat bagi 

pengawasan tingkat satuan pendidikan. 

c. Pimpinan tingkat satuan pendidikan menyampaikan 

informasi tentang kemajuan yang dicapai oleh 

tingkat satuan pendidikan. 

 

I. Rangkuman 

Pengawasan termasuk salah satu fungsi manajemen 

yang mesti dilakukan dalam keseluruhan manajemen 

tingkat satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan peng-

awasan tingkat satuan pendidikan adalah suatu aktivitas 

yang bermaksud agar kegiatan kegiatan yang dilaksanakan 

di tingkat satuan pendidikan bisa berjalan dan mencapai 

tujuan sebagaimana yand direncanakan. 

Beberapa atau prosedur pengawasan meliputi: 

menentukan standar; mengadakan pengukuran, 

mengadakan perbandingan antara hasil pengukuran 
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dengan standar, dan melakukan perbaikan manakala ada 

penyimpangan. Sasaran pengawasan meliputi keseluruhan 

substansi manajemen tingkat satuan pendidikan, ialah 

manajemen kurikulum dan program kegiatan belajar, 

manajemen anak didik, manajemen tenaga kependidikan 

tingkat satuan pendidikan, manajemen prasarana, sarana 

dan alat permainan edukatif, manajemen dana, manajemen 

partisipasi masyarakat, manajemen ketatausahan tingkat 

satuan pendidikan manajemen layanan khusus tingkat 

satuan pendidikan. 

Jenis-jenis pengawasan di tingkat satuan pendidik-

an, meliputi atasan-bawahan, bawahan atasan, dan 

atasan-pihik luar. Yang bisa menjadi pengawas di sekalah, 

selain kepala tingkat satuan pendidikan juga ketua yayasan 

tingkat satuan pendidikan dan penilik atau pengawas 

tingkat satuan pendidikan SD. Masing-masing pengawas ini 

mempunyai spesifikasi dan batasan tugas yang berbeda. 
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 Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk 

bermacam-macam tujuan, secara kategoris dibedakan 

menjadi dua tipe penelitian, yaitu penelitian dasar dan 

penelitian terapan (Bogdan, 1982). Tujuan penelitian dasar 

adalah untuk menambah atau mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan penerima hasilnya adalah ilmuwan atau 

masyarakat ilmiah. Sedangkan penelitian terapan berusaha 

memperoleh temuan-temuan yang dapat digunakan untuk 

perbaikan keadaan, atau perbaikan program. Tujuan 

penelitian terapan adalah membuat perubahan, penerima 

hasilnya adalah pengambil keputusan, guru, pejabat, 

administrator, dan industri. Baik penelitian dasar atau 

penelitian terapan keduanya berlaku pada bidang 

pendidikan. Setiap pendidik dan tenaga kependidikan 

menghadapi masalah yang mendasar baik teori maupun 

praktek, dan harus mampu memadukan teori dalam 

praktek pendidikan dan pembelajaran, bukan sebaliknya 

mempertentangkannya. 

 Menurut Bogdan (1982) salah satu jenis penelitian 

kualitatif di bidang pendidikan yaitu penelitian tindakan 

terjemahan dari action research. Penelitian kualitatif pada 
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umumnya menggunakan paradigma penelitian non 

positivistis. Peneliti dan subyek yang diteliti berdialog 

tentang masalah-masalah penelitian dan bersama-sama 

melakukan pemecahan masalah, disinilah bedanya dengan 

pendekatan positivistis. Ciri-ciri positivistis yaitu: 

mempelajari masalah, memecahkan kenyataan dalam 

bagian-bagian, mencari hubungan antara variabel yang 

terbatas, bertujuan mencapai generalisasi guna 

meramalkan atau memprediksi, bersifat deterministik 

tertuju kepada kepastian dengan menguji hipotesis. 

Sedangkan ciri penelitian kualitatif (post-positivitis) yaitu: 

mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam, 

memancang peristiwa secara keseluruhan dalam 

konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman yang 

holistik, memahami makna, memandang hasil penelitian 

sebagai spekulatif. 

 Penelitian tindakan merupakan penelitian tentang 

suatu realitas sosial dan bermaksud melakukan perbaikan 

tentang realitas sosial. Jika penelitian tindakan dilakukan 

di sekolah, maka penelitian tersebut bermaksud untuk 

memperbaiki sekolah. Sebagai suatu penelitian terapan, 

peneliti dalam penelitian tindakan terlibat aktif dalam 

tindakan pemecahan masalah. Peneliti bertindak sebagai 

observer dan sekaligus sebagai partisipan pada warga 

sekolah (yang diteliti) untuk melakukan perubahan dan 

perbaikan sekolah. Tindakan dan latar belakang tindakan 

dilakukan berdasarkan teori dan program yang bersifat 

ilmiah. 

 Penelitian tindakan sebagai penelitian kualitatif 

mendasarkan pada rancangan penelitian yang luwes, 

artinya kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan 

pendahuluan (eksplorasi masalah) mengahasilkan 
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rancangan awal. Dari rancangan awal dapat terjadi 

perubahan rancangan, dan dalam usaha perbaikan 

rancangan dapat diikuti eksperimen seri waktu. Dari hasil 

penelitian eksplorasi kemudian dapat diubah menjadi 

proposal perbaikan keadaan. Program perbaikan 

merupakan bagian dari penelitian tindakan, artinya peneliti 

dapat bertindak sebagai peneliti dan partisipan perbaikan 

yang dapat memperbaiki program secara kritis. 

Komponen, rancangan, dan program perbaikan 

dalam penelitian tindakan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.1. Komponen, Rancangan Penelitian Tindakan, 

dan Program Perbaikan 

Komponen 
Rancangan 

Penelitian tindakan 
Program perbaikan 

1. Dasar rancangan Hasil penelitian 
eksplorasi masalah 

Memperbaiki sesuatu yang 
menjadi masalah 

2. Tujuan penelitian 
tindakan 

Pengumpulan 
informasi/data dalam 
rangka menyusun 
program perbaikan 

Memperbaiki suatu 
keadaan dengan 
melakukan serangkaian 
tindakan perbaikan 

3. Pendekatan Pendekatan penelitian 
kualitatif 

Pendekatan praktis 
berorientasi pemecahan 
masalah 

4. Metode 
penelitian/tindakan 

Observasi, partisipasi, 
wawancara, studi 
dokumen, analisis data, 
penulisan laporan 

Metode teknik pemecahan 
masalah dengan 
menggunakan berbagai 
metode 

5. Pelaksana Peneliti dan peneliti 
lapangan yang bertindak 
sebagai peneliti dan 
partisipan 

Petugas yang berwenang 

6. Jadwal 
pertemuan yang 
penting 

Pertemuan kelompok ahli 
yang membahas 
tindakan dan akibatnya 
dari sudut ilmiah. 
Dalam hal analisis, 

Pertemuan ahli dalam 
rangka membahas praktek 
dan perbaikannya. 
Evaluator praktek 
melakukan analisis tentang 
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Komponen 
Rancangan 

Penelitian tindakan 
Program perbaikan 

peneliti bukannya 
pengawas praktek. 

program dan pelaksanaan 
program perbaikan 

7. Penanggung 
jawab 

Ilmuwan peneliti Ketua program perbaikan 

8. Lama 
pelaksanaan 

Pada umumnya selama 
satu putaran lembaga 
yaitu tiga tahun. Lama 
waktu terdiri dari: 
(1) penelitian eksplorasi 
(2) penelitian tindakan 
(3) penyusunan laporan 

Sesuai dengan proposal 
program perbaikan, dalam 
hal ini menurut lama 
jenjang pendidikan. Lama 
pelaksanakan dibagi 
menjadi: 
(1) persiapan program 
(2) pelaksanaan 

perbaikan 
(3) evaluasi program 

perbaikan 

9. Hasil tindakan Laporan penelitian 
tindakan dan analisisnya 
secara “teori mendasar” 

Laporan pelaksanaan 
program perbaikan dan 
perubahan sosial 

10. Orientasi Penemuan “teori 
mendasar” berdasarkan 
data 

Pemecahan masalah 
perbaikan keadaan. 

11. Status kegiatan Mandiri, sebagai 
kegiatan penelitian 

Bagian dari penelitian 
tindakan 

 

 

 

A. Pengertian Penelitian Tindakan 

 

Konsep penelitian tindakan berasal dari bahasa 

Inggris yaitu action research yang awalnya hanya terdiri 

dari dua kata yakni action research. Secara filosofis konsep 

action research berpijak pada praksis penelitian karena  

menekankan pada aksi nyata untuk memperbaiki berbagai 

persoalan konkret dan praktis dalam peningkatan kualitas 

pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Konsep action 
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research digunakan secara lebih luas sejak perang dunia 

kedua dengan pengertian bervariasi, sebagai akibat dari 

cara pandangan para pakar yang berbeda. Meskipun 

demikian, tidak ada perbedaan yang substansial dari 

berbagai definisi yang ada. Salah satu definisi yang relatif 

lebih lengkap dan yang banyak dirujuk adalah definisi yang 

dikemukakan Stephen Kemmis. Dalam definisi yang 

dikemukakan Kemmis ada tiga pokok pikiran penting 

yakni, (1) bahwa action research merupakan penelitian 

partisipatoris yang menekankan pada tindakan dan refleksi 

berdasarkan pertimbangan rasional yang mantap dalam 

melakukan perbaikan terhadap suatu situasi, (2) 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang 

dilakukan, serta (3) memperbaiki situasi dan kondisi 

(sekolah/pembelajaran) secara praktis. 

Hakikat penelitian tindakan yang partisipatoris dan 

reflektif ini tampak dalam bentuk siklus metodologis yang 

berdaur (cyclical methodology syclus) yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi. Refleksi dalam penelitian tindakan mencakup 

analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan 

atas tindakan yang telah dilakukan. Jika terdapat masalah 

dari proses refleksi dimaksud maka dilakukan proses 

pengkajian ulang (cyclical) melalui siklus perencanaan 

ulang, tindakan ulang dan pengamatan ulang hingga 

permasalahan teratasi. Secara skematis siklus berdaur dari 

penelitian tindakan dapat dilukiskan sebagai berikut: 

Secara konseptual, metodologis maupun praktis, 

penelitian tindakan memiliki karakteristik yang berbeda 

dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Paling 

tidak terdapat dua karakteristik utama yaitu: (a) 
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memperbaiki praksis pendidikan dan pembelajaran secara 

langsung; (b) kolaborasi kemitraan. 

Ciri pertama penelitian tindakan mengacu pada 

esensi tujuan penelitian ini yang dimaksudkan untuk 

memecahkan masalah praktis yang dialami dan dihayati 

tenaga kependidikan. Karena sifatnya yang demikian, maka 

masalah penelitian yang hendak dipecahkan melalui 

penelitian tindakan adalah masalah yang praktis dan 

spesifik konteksual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2.1. Siklus Penelitian Tindakan (adaptasi dari 
Hopkins, 1993: 48) 

Tindakan/ 
Observasi 

Refleksi 

Refleksi 

Tindakan/ 

Observasi 

Rencana 

Revisi rencana 
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Di samping itu dalam penelitian tindakan tidak 

terlalu dibutuhkan adanya sampel yang representatif serta 

memiliki metodologi yang lebih fleksibel, karena hasil 

penelitian penelitian tindakan tidak dimaksudkan untuk 

generalisasi  simpulan. 

Ciri kolaborasi penelitian tindakan terlihat, misalnya 

dari adanya kerja sama antara peneliti perguruan tinggi 

(pakar) dengan tenaga pendidik dan kependidikan 

(praktisi). Kolaborasi ini merupakan hal yang penting 

dilakukan dalam penelitian tindakan karena biasanya 

dosen atau peneliti perguruan tinggi tidak memiliki akses 

langsung ke sekolah. Keuntungan dari kolaborasi semacam 

ini adalah terbangunnya mekanisme kerja sama kemitraan 

yang positif antara sekolah dengan perguruan tinggi yang 

saling menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun 

dalam penelitian tindakan digunakan metode penelitian 

yang lebih fleksibel dibandingkan dengan penelitian biasa, 

namun tetap menerapkan kaidah-kaidah ilmiah dalam cara 

kerjanya. 

Tujuan utama dari penelitian tindakan adalah untuk 

perbaikan proses pengelolaan pembelajaran pada 

khususnya dan program sekolah pada umumnya. Tujuan 

penelitian tindakan semacam ini hanya dapat dicapai 

melalui refleksi untuk melakukan diagnosa terhadap 

kondisi pembelajaran/sekolah, serta menerapkan cara 

pemecahaman masalah pembelajaran secara berdaur 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Tujuan lain yang sama pentingnya dengan tujuan 

yang dipaparkan yaitu bahwa penelitian tindakan 

bertujuan mengembangkan keterampilan tenaga pendidik 

dan kependidikan agar mampu menanggulanggi berbagai 

masalah pembelajaran yang dihadapinya, melalui metode 
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ilmiah. Dengan demikian akan terbangun budaya peneliti 

di kalangan tenaga kependidikan sehingga, akan 

meningkatkan kredibilitas profesionalnya serta semakin 

meningkatnya kemampuan tenaga kependidikan untuk 

memecahkan berbagai persoalan pendidikan dan 

pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah. 

 

 

B. Prinsip-Prinsip Penelitian Tindakan 

 

Penelitian tindankan menurut Hopkins (1993:57-61) 

memiliki enam prinsip sebagai berikut: 

1. Setiap metode baru penelitian tindakan yang digunakan 

tenaga kependidikan hendaknya tidak boleh menganggu 

komitmen tenaga kependidikan bersangkutan untuk 

tetap melaksanakan tugasnya sebagai tenaga 

kependidikan. Ada alasan mengapa prinsip ini perlu 

diperhatikan yaitu pertama, dalam melakukan upaya 

perbaikan melalui uji coba suatu tindakan baru belum 

tentu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan cara sebelumnya. Dengan demikian, tenaga 

kependidikan harus tetap memegang komitmen 

profesionalnya agar dapat memberikan layanan yang 

terbaik bagi siswa. Kedua, setiap siklus tindakan dalam 

penelitian tindakan hendaknya mempertimbangkan 

kesesuaiannya dengan kurikulum sekolah; ketiga, 

penetapan siklus tindakan hendaknya tetap mengacu 

pada pencapaian target sesuai perencanaan. 

2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan 

merupakan teknik yang sederhana dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama sehingga akan 

mengganggu proses pembelajaran. 
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3. Meskipun metode yang digunakan lebih fleksibel 

sehingga memungkinkan tenaga kependidikan atau 

guru untuk mengidentifikasi masalah serta 

merumuskan hipotesis secara meyakinkan, namun 

perlu tetap mengacu pada kaidah-kaidah ilmiah yang 

ada. 

4. Masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian 

tindakan hendaknya merupakan masalah yang cukup 

penting dan mendesak, serta membutuhkan 

penanganan secepatnya sebab jika dibiarkan akan 

menimbulkan sejumlah masalah baru. 

5. Tenaga kependidikan harus selalu konsisten memegang 

kode etik yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai 

profesi. 

6. Walaupun penelitian tindakan yang dilakukan terbatas 

pada sekolah atau kelas tertentu namun, masalah yang 

dipecahkan hendaknya memiliki perspektif yang luas. 

 

 

C. Manfaat Penelitian Tindakan 

 

Dengan berkembangnya budaya penelitian di 

kalangan tenaga kependidikan, maka akan memberikan 

dampak yang positif bagi berbagai upaya inovasi 

pendidikan yang dimulai dari kelas dan sekolah. Melalui 

penelitian tindakan tenaga kependidikan akan semakin 

diberdayakan sehingga akan berkembang sebagai tenaga 

kependidikan yang mandiri dan profesional serta memiliki 

kreatifitas ilmiah yang tinggi untuk mencoba hal-hal baru 

dalam rangka inovasi pendidikan dan pembelajaran. 

Insiatif untuk melakukan hal-hal baru, menjadikan 

tenaga kependidikan sebagai orang yang tidak hanya 
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berpuas diri dengan prrestasi kerja yang sudah ada, atau 

manusia yang terperangkap dalam rutinitas, melainkan 

selalu didorong oleh hasrat untuk meraih prestasi yang 

lebih tinggi, lebih tinggi lagi, sehingga terbuka kesempatan 

yang luas baginya untuk menerapkan berbagai tindakan 

inovatif.   

 

 

D. Spesifikasi Penelitian Tindakan  

 

Penelitian tindakan memiliki perbedaan dengan 

penelitian lainnya. Perbedaan ini tampak bukan hanya dari 

segi tindakan, melainkan dari juga dari segi folosofis, serta 

prosedur metodologisnya. Menurut Cohen (1994), 

perbedaan action research dengan yang bukan dapat dilihat 

dari pertanyaan dasar yang digunakan dari masing-masing 

jenis penelitian. Dari segi filosofis, demikian lanjut Cohen, 

action research bepijak pada filosofi tindakan (philosophy of 

action) dengan maksud menjawab pertanyaan dasar 

bagaimana memperbaiki realitas (how to inprove the reality) 

sedangkan yang bukan action research berpijak pada 

philosophy of contruction yaitu untuk menjawab pertanyaan 

dasar bagaimana membangun pengetahuan (how to 

construct the knowledge). 

Selain dari segi filosofi yang digunakan perbedaan 

lain antara action research dan yang bukan, tampak dalam 

prosedur metodologis yang digunakan. Dari segi ini action 

research cenderung menggunakan metode dengan prosedur 

yang lebih fleksibel dalam proses yang bersifat siklus, 

sedangkan yang bukan action research, menggunakan 

metode dengan prosesdur yang lebih “ketat/kaku” dalam 

proses yang bersifat linier. 
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Secara lebih rinci perbedaan action research dengan 

yang bukan action research dapat ditampilkan pada tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Perbedaan action research dengan yang bukan 

action research 

Aspek Action Research Non Action Research 

Filosofi Baimana 
memperbaiki realitas 

Bagaimana 
membangun 
pengetahuan 

Sumber masalah Hasil diagnosa Hasil Deduksi-induksi 

Tujuan Perbaikan praksis 
kini dan di sini 

Verifikasi dan 
generalisasi 

Status peneliti Kolaborasi sejawat “orang luar” 

Desain Proses Siklus Linier 

Sampel Tidak menekankan 
ke-terwakilan 

Penekanan pada 
keterwakilan 

Metode Fleksibel  Standar dan “kaku” 

 

 

 

E. Penelitian Tindakan untuk Memperbaiki 
Pembelajaran 
 

Penelitian tindakan yang bermaksud untuk 

memperbaiki pembelajaran yang dilakukan di kelas di 

Indonesia dikenal dengan sebutan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), terjemahan dari bahasa Inggris Classroom 

Action Research. Penelitian tindakan kelas (PTK) 

merupakan salah satu jenis penelitian tindakan yang masih 

relatif baru dalam wacana penelitian pendidikan di tanah 

air. Meskipun demikian PTK dipandang sebagai sebuah 

terobosan baru penelitian yang dapat memberikan 
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kontribusi bagi upaya pemecahan masalah-masalah 

pendidikan pada tataran praktis, yaitu di kelas. 

Ada empat alasan mendasar mengapa penelitian 

tindakan kelas dipandang sebagai terobosan baru dalam 

penelitian pendidikan. Pertama, berbagai pendekatan 

penelitian yang selama ini digunakan cenderung pada jenis 

penelitian dasar, dengan menghasilkan simpulan 

“deskriptif” berupa premis-premis baru yang penerapannya 

masih membutuhkan sejumlah prosedur dan teknik 

tertentu. Kedua, biasanya penelitian yang dilakukan jarang  

bersentuhan langsung dengan masalah-masalah praktis di 

sekolah, bahkan guru dan personalia sekolah sering 

diperlakukan sebagai obyek dan bukan sebagai objek dan 

pelaku penelitian. Ketiga, penyebaran hasil penelitian 

biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama dan 

membutuhkan validasi teoritik melalui penelitian lanjutan, 

pengembangan prototipe, serta uji lapangan, bahkan lebih 

banyak hasilnya yang hanya menumpuk di rak buku. 

Keempat, peningkatan kualitas pembelajaran perlu segera 

mendapat perhatian pemecahannya yang dilakukan dengan 

pendekatan keilmuan dan penelitian. 

Mengacu pada keempat alasan tersebut, PTK hadir 

sebagai alternatif  yang menawarkan cara pemecahan 

masalah-masalah pembelajaran pada tataran praktis, serta 

memberi kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat 

berperan aktif dalam mengatasi berbagai persoalan 

pembelajaran yang dihadapinya. Melalui PTK guru tidak 

lagi berada pada posisi sebagai orang luar,  melainkan 

sebagai peneliti mitra yang dapat bekerja sama dengan 

peneliti (dosen LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan) dalam merancang dan melaksanakan 

penelitian secara kolaboratif. Melalui kegiatan penelitian 
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yang dilakukan secara kolaboratif, dosen LPTK dan guru 

dapat memperbaiki kualitas pembelajaran karena kerja 

sama ini memberikan kauntungan langsung bagi kedua 

pihak. 

Mengingat akan betapa pentingnya PTK dalam 

memecahkan berbagai masalah peningkatan kualitas 

pembelajaran, maka kajian ini mencoba menguraikan 

beberapa pokok pikiran penting yang berkaitan dengan 

pembelajaran dan PTK tentang konsep dasar, prinsip dan 

prosedur kegiatannya. 

Terminologi pembelajaran berasal dari kata belajar. 

Pembelajaran adalah suatu disiplin yang memberikan 

perhatian pada upaya untuk meningkatkan dan 

memperbaiki proses belajar. Sasaran utamanya adalah 

mempreskripsikan strategi yang optimal untuk mendorong 

prakarsa dan memudahkan belajar. Dengan demikian, 

pembelajaran adalah upaya menata lingkungan agar 

terjadinya belajar pada pebelajar (learner). Upaya menata 

lingkungan dilakukan melalui penyediaan sumber-sumber 

belajar. Ukuran keberhasilan pembelajaran adalah 

perubahan perilaku terjadinya belajar pada pebelajar, 

bukan guru yang telah menyampaikan informasi atau telah 

melakukan satuan pelajaran tanpa memperhatian proses 

interaksinya dengan siswa.  

 Guru bukan satu-satunya sumber belajar, pebelajar 

dapat belajar dari berbagai sumber belajar lainnya, yaitu: 

guru, pakar, praktisi, siswa lain, masyarakat, buku, jurnal, 

majalah, koran, internet, CD ROM, televisi, video, dan 

radio. Semua sumber-sumber belajar tersebut berorientasi 

agar proses belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan 

menarik agar pebelajar tetap “betah” belajar.  
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 Tujuan utama pembelajaran adalah membantu 

pebelajar --orang yang sedang belajar, pebelajar, 

mahasiswa atau guru yang sedang belajar-- untuk belajar. 

Guru sebagai pengelola pembelajaran perlu merancang agar 

belajar menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih 

menyenangkan. 

 Kunci utama dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran adalah pengetahuan guru sebagai orang yang 

membelajarkan dalam menggunakan metode yang paling 

tepat untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan karakteristik pebelajar. Oleh karena 

itu ada 6 (enam) faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan metode pembelajaran, yaitu: 

• pebelajar (siapa pebelajarnya?) 

• isi (apa isi yang diajarkan: fakta, konsep, prinsip, 

dsb?) 

• tujuan (pengetahuan, sikap, perilaku?) 

• lingkungan belajar (di kelas, laboratorium, 

perpustakaan, lapangan?) 

• guru (siapa gurunya?) 

• sumber belajar (buku, video, komputer, teman 

sebaya?) 

 Kecenderungan pembelajaran masa depan telah 

mengubah pendekatan pembelajaran trasional ke arah 

pembelajaran masa depan –yang disebut sebagai abad 

pengetahuan– bahwa pebelajar dapat belajar: 

• di mana saja, artinya pebelajar dapat belajar di 

kelas, di perpustakaan atau di rumah; 

• kapan saja, tidak sesuai yang dijadwalkan sekolah 

bisa pagi, siang sore atau malam; 
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• dengan siapa saja, pebelajar memperoleh sumber 

belajar melalui guru, guru lain, pakar, praktisi atau 

masyaarakat; 

• melalui apa saja, pebelajar dapat belajar melalui 

internet, CD ROM, radio, televisi, laboratorium milik 

pemerintah, swasta, atau perusahaan. 

Peranan guru dan kelas dalam paradigma abad 

pengetahuan (knowledge age) dengan ciri- ciri: guru sebagai 

fasilitator, pembimbing dan konsultan, guru sebagai kawan 

belajar, belajar diarahkan pebelajar, pelajar secara terbuka, 

fleksibel sesuai keperluan, belajar terutama berdasarkan 

proyek dan masalah, berorientasi pada dunia empirik 

dengan tindakan nyata, metode penyelidikan dan 

perancangan, menemukan dan menciptakan, kolaboratif, 

berfokus pada masyarakat, hasil terbuka, keanekaragaman 

yang kreatif, komputer sebagai peralatan semua jenis 

belajar, interaksi multimedia yang dinamis, komunikasi 

yang tidak terbatas, unjuk kerja diukur oleh pakar, mentor, 

kawan sebaya dan diri sendiri. 

 Menurut Reigeluth (1983) ada 3 varibel penting 

dalam pembelajaran, yaitu: (1) kondisi pembelajaran, (2) 

metode pembelajaran, dan (3) hasil pembelajaran. Ketiga 

variabel tersebut digambarkan dalam diagram berikut. 

Variabel metode pembelajaran ini merupakan 

variabel yang paling penting dan menjadi pusat perhatian 

pembelajaran. Variabel kondisi pembelajaran merupakan 

titik tolak untuk menentukan metode pembelajaran yang 

tepat untuk memperoleh hasil pembelajaran. Dengan kata 

lain, variabel kondisi dan variabel hasil adalah given yang 

harus diterima apa adanya, karena guru tidak dapat 

mengubah variabel-variabel ini. 
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Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti 

yang telah dikemukakan tersebut merupakan suatu proses, 

dan salah satu proses yang dilakukan dengan pendekatan 

yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teoretik 

maupun praktik adalah dengan SAR. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Variabel-variabel Pembelajaran (Reigeluth, 

1983) 

 

 

 

 

Diagram 2.2. Varibel penting dalam pembelajaran 

 

 

F. Penelitian Tindakan untuk Memperbaiki Sekolah 

 

Penelitian tindakan untuk memperbaiki sekolah 

(School Action Research)  merupakan salah satu jenis 

penelitian tindakan yang masih relatif baru dalam wacana 

penelitian pendidikan di tanah air. Meskipun demikian 

penelitian tindakan untuk memperbaiki sekolah dipandang 

sebagai sebuah terobosan baru penelitian yang dapat 

memberikan kontribusi bagi upaya pemecahan masalah-

masalah sistem persekolahan untuk meningkatkan sekolah 

menjadi lebih efektif. 

T u ju a n  d a n

K a ra k te r is t ik

B id a n g  S tu d i

K e n d a la  d a n
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Perbincangan mengenai efektifitas sekolah telah 

menjadi suatu wacana dalam disiplin manajemen 

pendidikan yang marak sekali dibicarakan terutama pada 

akhir dekade 1990-an. Maraknya pembicaraan tentang 

wacana efektifitas sekolah disebabkan telah bergesernya 

analisis perencanaan pendidikan dari bagaimana 

meningkatkan input sekolah ke bagaimana meningkatkan 

mutu pendidikan. Pergeseran dalam analisis menyebabkan 

pemikiran teoretik dan penelitian diarahkan pada upaya 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dipandang memiliki 

kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Konsekuensinya adalah muncul berbagai konsep dan 

pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan berbagai 

persoalan berhubungan dengan efektifitas sekolah. 

  Scheerens (2000) mengatakan bahwa untuk menjadi 

sekolah yang efektif mengacu pada kinerja unit organisasi 

lembaga. Kinerja lembaga dapat diperlihatkan melalui 

output lembaga tersebut, yang pada gilirannya diukur 

sesuai melalu prestasi rata-rata siswa pada akhir masa 

pendidikan formal mereka di suatu sekolah. Pandangan 

serupa juga dikemukakan Sergiovanni (1984) serta Frymier, 

dkk. (1984) bahwa sekolah pada dasarnya adalah sebuah 

organisasi, oleh karena itu sekolah yang efektif adalah 

sekolah yang dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Biasanya tingkat pencapaian 

sekolah yang efektif ditandai dengan prestasi lulusan 

sekolah dalam bidang keterampilan dasar yang diukur 

melalui tes prestasi terstandar. 

Banyak penelitian tentang keefektifan sekolah dengan 

menggunakan pendekatan atau model tujuan tersebut, 

yang mendasarkan argumentasinya pada prestasi belajar 
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siswa, yang diukur melalui tes terstandar sebagai kriteria 

keefektifan sekolah. Para pakar yang menekankan 

pendekatan tujuan dalam analisis keefektifan sekolah,  

mendasarkan argumentasi mereka pada asumsi, bahwa 

sekolah akan dikatakan efektif oleh siswa, orang tua, 

masyarakat, dan lainnya jika sekolah tersebut sukses 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan yang 

diwujudkan dalam prestasi belajar  (Scheerens, 2003). Di 

samping kajian tentang efektifitas sekolah berdasarkan 

tujuan, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa 

sekolah yang efektif juga didasarkan pada pendekatan 

proses, seperti kondisi internal, kesuksesan mekanisme 

kerja, dan efisiensi dalam mendayagunakan semua sumber 

yang tersedia dalam mencapai sekolah yang efektif 

(Scheerens dan Bosker, 1997; Ceng, 1993; Magari, dkk., 

1994).  

Meskipun starting point analisis berdasarkan 

pendekatan tujuan berbeda dengan pandangan yang lebih 

menekenkan pendekatan pendekatan proses, dalam kajian 

tentang efektifitas sekolah, namun keduanya tidak perlu 

dipertentangkan, karena keduanya saling melengkapi satu 

sama lain. Dalam perspektif ini, upaya melakukan sintesis 

terhadap keduanya pendekatan tersebut merupakan opsi 

alternatif yang dapat dilakukan untuk menghasilkan 

sekolah yang efektif. Menurut Sergiovanni (1987) apabila 

pendekatan tujuan dikombinasikan dengan pendekatan 

proses, maka siapapun orangnya akan lebih komprehensif 

dalam memahami peningkatan keefektifan sekolah. 

Postman dan Weingartner (1979) telah mengkombinasikan 

model tujuan dan model sistem tentang indikator sekolah 

yang baik, menurutnya sebuah sekolah harus memiliki 
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fungsi yang esensial, yang tidak boleh tidak harus dimiliki. 

Indikator-indikator tersebut meliputi: (1) penstrukturan 

waktu, (2) penstrukturan aktivitas yang harus diikuti oleh 

siswa, (3) pendefinisian kecerdasan, kemampuan 

intelektual, prestasi belajar, dan perilaku yang baik, (4) 

penilaian hasil belajar, (5) pemisahan peran dan tanggung 

jawab antara guru dan siswa, (6) supervisi dan pengawasan 

terhadap siswa, dan (7) pertanggungjawaban. 

Meskipun menggunakan variabel dan indikator yang 

berbeda dengan kajian Postman dan Weingartner (1979), 

studi Scheerens (2000) juga menekankan perlunya 

pendekatan sintesis dalam penelitian tentang efektifitas 

sekolah. Lebih lanjut menurut pakar ini, ada sejumlah 

faktor yang mempengaruhi keefektifan sekolah seperti 

yaitu, (1) prestasi, orientasi dan harapan, (1) kepemimpinan 

pendidikan, (3) konsensus dan kohesi antara staf, (4) 

kualitas kurikulum/kesempatan belajar, (5) evaluasi, (6) 

keterlibatan orang tua, (7) iklim kelas dan, dan (8)waktu 

belajar. 

Berdasarkan berbagai pendapat tentang keefektifan 

sekolah, tampaknya persoalan mutu masih dipersepsi 

secara berbeda oleh para pakar, bergantung sudut pandang 

dan bidang ilmu yang dipakai untuk mengkajinya. Namun 

demikian salah satu indikator penting mutu pendidikan 

yang banyak disepakati adalah ketercapaian tujuan 

pendidikan dan pembelajaran yang berupa prestasi belajar 

siswa yang digunakan  sebagai indikator untuk mengukur 

keefektifan sekolah (Surya, 2005). Prestasi belajar dapat 

dipakai sebagai indikator, karena merupakan gambaran 

tentang akumulasi pengaruh berbagai faktor dalam 

organisasi sekolah. Misalnya, untuk mencapai prestasi 
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belajar yang tinggi diperlukan guru profesional, 

pembelajaran yang tepat, sarana dan prasarana yang 

memadai, media pembelajaran yang beragam, suasana 

kelas yang tertib, bersih dan nyaman, iklim sekolah yang 

kondusif untuk belajar serta kepemimpinan sekolah yang 

baik (Miarso, 2004). 

Meskipun kombinasi pendekatan tujuan dan 

pendekatan proses manjadi opsi baru dalam kajian tentang 

keefektifan sekolah, namun kajian yang dilakukan secara 

makro selama ini ternyata tidak dengan sendirinya 

menyelasikan persoalan keefektifan sekolah. Salah satu 

agenda penelitian tingkat mikro yang perlu dilakukan 

menurut Scheerens (2003) adalah membedah masing-

masing variabel baik proses maupun hasil menjadi lebih 

khusus. Dari segi metodologi, Scheerens juga menyarankan 

bahwa teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada 

penyebaran angket kepada para kepala sekolah saja, tetapi 

juga dapat dipadukan dengan pendekatan pengamatan dan 

interview dengan reseponden yang mewakili semua elemen 

dalam suatu sekolah. 

Bila dicermati, tampak bahwa anjuran yang 

dikemukan Scheerens masih jauh dari harapan, paling 

tidak dalam penelitian di Indonesia. Berbagai kajian yang 

dilakukan menunjukkan adanya kecederungan bahwa 

model analisis tentang efektitas sekolah yang digunakan 

lebih menekankan pada aspek proses saja (Musafik, 2001; 

Mantja, 2002; Meter, 2003). Kecederungan penelitian 

macam inilah yang medorong betapa perlunya dilakukan 

upaya kombinasi pada sejumlah variabel baik dalam matra 

proses maupun hasil berkaitan dengan pesoalan efektifitas 

sekolah di Indonesia. 
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G. Proposal Penelitian Tindakan 

 

Hakikat penelitian tindakan yang berdaur membawa 

implikasi penting proses bagi dan prosedur yang harus 

ditempuh seorang peneliti. Secara prosedural ada (5) lima 

tahapan yang perlu dilalui dalam melakukan penelitian 

tindakan yang menurut Raka Joni dkk (1998) terdiri dari: 

(1) menetapkan dan pengembangan fokus masalah 

penelitian; (2) rencana tindak perbaikan; (3) pelaksanaan 

tindak perbaikan, observasi, interpretasi, (4) analisis dan 

refleksi; (5) rencana tindak lanjut.  

Secara teknis alur penelitian tindakan dapat 

dilukiskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum 
terpercahkan 

Rencana  
tindakan II 

Pelaksanaan 

tindakan II 

Observasi 
Analisis 

data II 
Refleksi II 

Terpecahkan 
Siklus 
(2) 

Belum 
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Siklus 
Selanjutnya 

Permasalahan Rencana  
tindakan I 

Pelaksanaan 
tindakan I 

Observasi 
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data I 

Refleksi I 

Terpecahkan 
Siklus 
(1) 

Diagram 4. Alur Daur Penelitian Tindakan 
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1. Menetapkan Fokus Masalah Penelitian 

 

a. Masalah 

Langkah penting dalam proses penelitian tindakan 

adalah menetapkan fokus penelitian. Penetapan fokus 

penelitian penting sekali dilakukan peneliti agar diperoleh 

masalah yang jelas. Penetapan fokus penelitian biasanya 

bersumber dari rasa ketidakpuasan guru terhadap praktek 

pembelajaran dan hasil yang dicapai selama ini. Seorang 

guru yang sudah merasa puas dengan hasil yang telah 

dicapai dalam pembelajarannya, akan mengalami kesulitan 

untuk menetapkan fokus masalah penelitian, yang menjadi 

pijakan dalam PTK. Agar dapat menetapkan fokus 

penelitian secara baik maka cara terbaik yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru adalah, melakukan 

perenungan, evaluasi dan kritik diri atas unjuk kerja yang 

dilakukannya selama kurun waktu tertentu. Perenungan, 

evaluasi dan kritik diri akan memungkinkan seorang guru 

untuk secara terbuka menyatakan ketidakpuasan atas 

unjuk kerjanya, mencari sebab-sebab tertentu yang 

mengganjal proses pembelajaran, serta menyadari adanya 

kelemahan dalam dirinya yang menyebabkan kegagalan 

dalam proses pembelajaran. Atau dapat juga berdialog 

dengan siswa apakah pembelajaran yang dilakukannya 

cukup efektif, efisien, dan memiliki daya tarik untuk belajar 

selanjutnya. 

Penetapam masalah PTK hendaknya berangkat dari 

penghayatan yang mendalam terhadap faktor eksternal dan 

faktor internal tertentu yang menghambat proses 

pembelajaran. 
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b. Indentifikasi masalah 

Penetapan masalah PTK biasanya berpijak pada 

diagnosis terhadap kondisi pembelajaran yang bersifat 

umum. Menurut Hopkins (1993) untuk mengembangkan 

fokus penelitian, guru (peneliti) dapat bertanya kepada diri 

sendiri tentang: apa yang terjadi sekarang? Apakah yang 

terjadi tersebut mengandung masalah? Apa yang dapat 

dilakukan untuk mengatasinya? 

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut telah ada 

dalam diri pengawa/guru aktor PTK, maka dapat 

dikembangkan pertanyaan lanjutan seperti: “saya 

berkeinginan memperbaiki….”; “berapa banyak orang yang 

tidak puas tentang….”; “saya bingung oleh….”; “saya 

memilih untuk mengujicobakan di kelas/sekolah saya 

tentang….” dan seterusnya. 

Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, 

maka langkah selanjutnya adalah merumuskan gagasan-

gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang mesti 

dipecahkan. Jika terdapat kesulitan dalam mngidentifikasi 

masalah yang hendak diteliti, maka guru dalpat berdiskusi 

dengan sesama guru, bersidkusi dengan mitra lainnya 

(peneliti,  dosen LPTK) atau melacak sumber-sumber 

literatur yang relevan. Dengan cara berdirikusi dengan 

rekan sejawat diharapkan guru memperoleh cara yang 

tepat dalam mengidentifikasi masalah yang dipandang 

urgen untuk dipecahkan 

 

c. Merumuskan masalah 

Setelah menetapkan masalah penelitian yang hendak 

dipecahkan, maka langkah selanjutnya adalah 

merumuskan masalah secara lebih spesifik dan jelas. 

Perumusan masalah yang jelas akan membuka 
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kemungkinan bagi guru untuk menentukan tindakan 

perbaikan yang diinginkan. 

 

2. Rencana Tindakan Perbaikan 

 

a. Merumuskan Hipotesis Tindakan 

Rencana tindakan yang baik dalam PTK dimulai dari 

merumuskan hipotesis tentang perbaikan yang bakal 

dilakukan melalui tindakan tertentu. Biasanya rumusan 

hipotesis tindakan berbeda dengan rumusan hipotesis 

dalam penelitian pada umummya. Dalam penelitian yang 

tidak menggunakan pendekatan PTK biasanya rumusan 

hipotesis yang dibangun mengacu pada hubungan antara 

variabel atau perbedaan antar variabel. Hal ini berbeda 

dengan rumusan hipotesis dalam penelitian tindakan yang 

mengambarkan bentuk tindakan atau aksi yang dipilih 

untuk menjawab problematik yang telah dirumuskan. 

Contoh hipotesis penelitian tindakan dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “jika kebiasaan berhitung dipadukan 

dengan teknik super brain, maka keterampilan hitung 

integral akan meningkat rata-rata 15% dalam setiap 

bulan”. 

Agar dapat merumuskan hipoteisis tindakan secara 

tepat maka guru sebagai peneliti dapat melakukan (a) 

kajian teoritik tentang masalah-masalah pembelajaran; (b) 

mengkaji laporan-laporan penelitian yang relvan dengan 

masalah; (c) berdiskusi dengan rekan sejwat, pakar 

pendidikan, peneliti lain; (d) mengkaji pendapat pakar yang 

dituangkan dalam bentuk program; (e) merefleksikan 

pengalaman sebagai guru. 



 

Wasis D. Dwiyogo: PENELITIAN TINDAKAN KEPENGAWASAN 50

Menurut Soedarsono (1997) untuk merumuskan 

hipoteisi tindakan yang baik maka perlu juga diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

(a) Rumusan hipoteisis tindakan yang dibangun 

hendaknya memiiki landasan konseptual yang 

memadai 

(b) Setiap tindakan perbaikan yang hendak dipilih perlu 

dikaji ulang terutama dari segi relevansinya dengan 

tujuan, kelaikan teknis serta kemungkinan-

kemungkinan penerapannya 

(c) Perlu ditatapkan cara penilaian dan pengupulan data 

dalam waktu yang cepat dan tepat selama dilakukan 

tindakan perbaikan 

(d) Pilihan tindakan serta prosedur penerapnnya sebaiknya 

memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan tertentu 

untuk mencapai hasil yang optimal 

(e) Memprediksi dengan cermat perbaikan-perbaikan yang 

akan dilaklukan sebagaimana yang terdapat dalam 

rumusan hipotesis baik yang berhubungan dengan 

hasil belajar maupu teknik mengajar guru. 

 

b. Analisis Kalaikan Hipotesis 

Langkah penting lainnya yang perlu diperhatikan 

peneliti adalah menganalisis kelaikan hipotesis tidakan 

yang telah dirumuskan. Pertimbangan utama yang patut 

diperhatikan dalam menganalisis suatu hipoteis tindakan 

yaitu dari segi penerapan dan hasil yang akan dicapai. 

Artinya sebuah hipoteisi tindakan dapat dikatakan laik jika 

dapat diuji secara empirik dan dapat memberikan hasil 

yang dapat diamati oleh peneliti. 
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Beberapa hal yang perlu dicermati dalam 

menganalisis kelaikan suatu hipotesis tindakan antara lain 

meliputi: 

a) Kapabilitas dan komitmen peneliti. Hal ini perlu 

diperhatikan sebab komitmen dan kapabiltas yang 

dimiliki akan sangat menentukan tingkat keberhasilan 

yang diinginkan. Di samping itu melalui komitmen yang 

tinggi seorang peneliti melakukan tindakan-tindakan 

perbaikan melalui PTK, tanpa harus tergantung pada 

penugasan dari atasan atau karena ada proyek. 

b) Karakteristik siswa. Karakteristik siswa seperti kondisi 

fisik, psikologis, sosio kultural dan dimensi etis dalam 

PTK merupakan salah satu faktor yang tidak bisa luput 

dari perhatian peneliti.  Karakteristik siswa siswa 

menjadi penting untuk dipertimbangkan apakah suatu 

tindkan pembaharuan yang dilakukan  lebih merugikan 

atau menguntungkan siswa. 

c) Keberhasilan PTK juga sangat terhantung pada iklim 

dan kondisi belajar di kelas atau sekolah yang menjadi 

kancah penelitian. Dengan demikian, dalam melakukan 

PTK di kelas atau sekolah tertentu, seorang peneliti 

hendaknya mendapat dukungan dari guru sebagai 

mitra dan kepala sekolah yang bersangkutan. 

 

c. Persiapan Tindakan 

Langkah-langkah persiapan yang perlu diperhatikan 

dalam PTK meliputi: 

a) Membuat skenario pembelajaran yang meliputi langkah-

langlah yang perlu dilakukan guru dan bentuk-bentuk 

kegiatan yang dilakukan siswa dalam rangka penerapan 

tindkan yang telah direncanakan 
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b) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang 

yang diperlukan di kelas 

c) Memepersiapkan cara yang digunakan dalam merekam 

dan menganalisis data menegai proses dan hasil 

tindakan perbaikan 

d) Melakukan simulasi tindak perbaikan untuk menguji 

keterlaksanaan rancangan agar guru tidak menngalami 

kesulitan saat menerapkannya dalam kancah penelitian 

 

3. Pelaksanaan Tindakan, dan Obsevasi-Interpretasi 

 

a. Pelaksanaan Tindakan 

Bila semua persiapan telah dilakukan secara matang 

maka langkah selanjutnya adalah menerapakan tindkak 

perbaikan yang telah direncakan dalam situasi yang aktual. 

Kagiatan ini merupakan kegiatan inti dari PTK. Pada saat 

berasamaan dilakukan juga kegiatan observasi, interpretasi 

dan kegiatan refleksi seperti tampak pada alur daur PTK 

pada gambar 2. 

Penggabungan pelaksanaan tindakan dengan 

kegiatan observasi-interpretasi perlu dicermati sebagai 

merupakan ciri utama dari PTK Meskipun dalam suversisi 

pembelajaran ada juga obervasi dan interpretasi namun hal 

tersebut berbeda dengan yang ada dalam PTK. Jika dalam 

supervisi pembelajaran observasi dan interpretasi 

belangsung dalam tata hubungan yang bersifat sub-

ordinatif sedangkan dalam PTK hubungan terbangun dalam 

konsisi yang setara sehingga lebih menyerupai hubungan 

kemitraan. 
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b. Observasi dan interpretasi 

Kegiatan observai yang dilakukan hendaknya mempu 

merekam semua kegiatan yang terjadi selama tidak 

perbaikan berlangsung, dengan atau tanpa alat bantu. Hal 

penting yang perlu diperhatikan peneliti adalah merancang 

alat observasi yang baik sehingga hasil perekaman data 

tidak bercampur dengan hasil interpretasi. 

Kegiatan interpretasi hendaknya berlangsung saat 

diperoleh hasil observasi, namun dalam kasus tertentu 

kegiatan interpretasi dapat dilakukan bersamaan dengan 

kegiatan observasi, terutama menyangkut fenomen 

tindakan yang sederhana. 

 

c. Diskusi balikan 

Meskipun telah dilakukan interpretasi saat tindakan 

perbaikan berlansung, namun hasil interpretasi perlu dikai 

ulang lewat diskusi balikan dengan rekan sejawat. Dalam 

diskusi ini rekan sejawat dapat mengelar berbagai fungsi 

secara kontekstual seperti, melakukan pengamatan secara 

umum, memusatkan perhatian pada suatu fokus, atau 

melakukan verifikasi kepada siswa pada saat yang tepat. 

Dalam suatu diskusi balikan akan diperoleh hasil 

yang optimal apabila (a) diberikan tidak lebih dari 24 jam 

setelah observasi; (b) digelar dalam suasana kemitraan 

yang saling mendukung; (c) berpijak pada rekaman data 

yang dibuat oleh pengamat; (d) diinterpretasi secara 

bersama-sama aktor tindak perbaikana dan pengamat 

dengan mengacu pada kerangka tindak perbaikan yang 

telah direncanakan; (e) membahas penetapan sasaran dan 

strategi perbaikan  untuk menentukan rencana tindakan 

berikutnya. 
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d. Analisis dan Refleksi 

(1) Analisis data 

Berbeda dengan interpretasi data hasil observasi 

yang dijadikan bahan diskusi tindak lanjut, kegiatan 

analisis data dalam PTK dilakukan melalui tiga tahapan 

yaitu reduksi data, paparan data dan penyimpulan. 

Reduksi data yang dimaksudkan adalah proses 

menyederhakan data melalui seleksi, pemfokusan dan 

abstraksi data mentah menjadi informasi yang bermakna. 

Setalah data diredksi dilanjutkan dengan paparan data 

yaitu proses menampilkan data secara lebih sederhan 

dalam bentuk narasa, representasi tabel, format matriks, 

representasi grafis dan sebagainya. Langkah ketiga dalam 

analsis data yaitu membangun simpulan. Simpulan yang 

dibuat biasanya merupakan sari pati dari yang telah 

teroganisir dalam pernyataan kalimat singkat, padat 

namun mengandung pengertian yang luas dan mendalam 

 

(2) Refleksi 

Refleksi dalam PTK merupakan upaya untuk 

mengkaji tidakan yang telah dan atau belum terjadi, apa 

yang teleh atau belum berhasil dari tindakan perbaikan 

yang dilakukan. Hasil refleksi dijadikan sebagai bahan 

perimbangan untuk menentukan langkah dan strategi 

perbaikan selanjutnya untuk mencapai tujuan PTK yang 

diharapkan. 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan refleksi adalah, melakukan penalaran rasional 

tentang setiap bentuk tidakan serta hasil yang ditimbulkan 

dati setiap tindakan perbaikan. Dalam menentapkan 

langkah perbaikan selnjutnya seorang peneliti tidak boleh 

hanya terpaku pada gagasan tentang sebab-sebab dari 
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kejadian pada fase sebelumnya tetapi juga harus 

merenungkan kembalikekuatan dan kelemahan dari setiap 

tindakan, sambil memprediksi peluang keberhasil dalam 

perbaikan selanjutnya. 

Dengan menggunakan gambaran yang diperoleh dari 

harisl tindakan pada fase sebelumnya peneliti juga harus 

mampu mengidentifikasi sasaran-saran perbaikan yang 

baru serta menyusun rencana tindakan yang lebih baik , 

bagi upaya perbaikan tindakan pada fase berikutnya. 

Semua langkah dalam PTK ini hanya akan dapat 

dilaksanakan secara mantap jika PTK berlangsung dalam 

kegiatan-kegiatan kolaboratif antara sejawat peneliti. Hal 

ini penting sekali diperhatikan peneliti agar tidak terjadi 

agangapan bahwa guru sebagai mitra hanya dijadikan 

sebagai obyek dari PTK jika ini yang terjadi maka besar 

kemungkinan penelitian yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran akan mengalami 

hambatan dan kemungkinan besar akan gagal. 
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A. Pendahuluan 

Permasalahan sekitar rendahnya mutu 

penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia selama ini 

pada dasarnya bermuara pada lemahnya pengelolaan, 

pengorganisasian dan pengembangan institusi pendidikan. 

Sebagaimana diidentifikasi oleh Bank Dunia (1998), bahwa 

ada empat unsur yang menjadi penghambat potensial 

terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya 

pada tingkat pendidikan dasar, yaitu: (a) sistem organisasi 

yang kompleks di tingkat pendidikan (sekolah) dasar, (b) 

manajemen yang terlalu sentralistik pada tingkat SLTP, (c) 

terpecah-belah dan kakunya proses pembiayaan pada 

kedua jenjang tersebut, dan (d) manajemen yang tidak 

efektif pada tingkat sekolah. 

United Nations Childrens Fund (UNICEF) dan  United 

Nations Educations Scientific and Culture (UNESCO) pada 

awal tahun 1999 mengadakan proyek rintisan peningkatan 

kualitas dan efektivitas pendidikan dasar, yang kemudian 

dkenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 

Penelitian yang dilakukan UNESCO menemukan bahwa 

proyek rintisan dianggap cukup sukses dan ada indikasi 
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peningkatan yang cukup berarti pada sejumlah aspek 

pokok pendidikan dan persekolahan. Penelitian ini 

merekomendasikan supaya penyelenggaraan dan 

pengelolan pendidikan di tingkat dasar perlu diberikan 

keleluasaan dan otoritas (Ringkasan Eksekutif UNESCO 

2000). 

 Sejalan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan 

yang dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1999, pada 

level pendidikan dasar telah dilaksanakan program 

pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar 

kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif untuk 

memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai 

tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. 

Program ini disebut sebagai manajemen berbasis sekolah 

(MBS). Esensi MBS adalah pemberian otonomi sekolah dan 

pengambilan sekolah yang didesentalisasi di tingkat 

sekolah. 

Sejak tahun 1999, Depdiknas bekerja sama dengan 

UNESCO dan UNICEF melakukan rintisan pelaksanaan 

MBS di SD dengan mengambil setting Propinsi Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTT. Pada 

tahun 2001 diperluas ke Propinsi Jawa Barat, Papua dan 

NTB dan Sumatra Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi 

ternyata didapati, bahwa sekolah rintisan MBS tersebut 

lebih unggul prestasi belajarnya dibandingkan dengan SD-

SD konvensional yang tentu saja tidak menerapkan MBS 

(Depdiknas, 2004). Karena itu, sekolah-sekolah yang 

menerapkan MBS tersebut, mendapatkan label dari 

masyarakat sebagai sekolah unggulan. 

MBS adalah  reinkarnasi dari manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Quality 
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Improvement). Ia memberikan perhatian lebih pada 

peningkatan mutu, peningkatan kemandirian, peningkatan 

partisipasi masyarakat dan transparansi (Bafadal, 2004). 

Beberapa SD yang berani melakukan reorientasi terhadap 

pendidikannya,  ternyata juga secara pro aktif banyak yang 

mencoba menerapkan MBS di sekolahnya meskipun tidak 

ditunjuk sebagai sekolah rintisan. SD-SD tersebut akhirnya 

juga mendapatkan label dari masyarakat sebagai sekolah 

unggulan.  

Dalam konteks operasional pengelolaan sekolah, 

setidaknya terdapat tiga kondisi yang menyebabkan 

manajemen sekolah tidak efektif, yaitu: (a) pada umumnya 

kepala sekolah (khususnya sekolah negeri) memiliki 

otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolahnya 

atau dalam memutuskan mengalokasian sumber daya 

sekolah: (b) pada sisi kepala sekolah sendiri, mereka 

kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah 

dng baik; (c) kecilnya peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan sekolah, padahal perolehan dukungan dari 

masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan 

kepala sekolah. 

 Mendasarkan kepada tiga kondisi riil tersebut, 

unsur-unsur manajemen yang didesentralisasikan dalam 

konteks manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

meliputi empat hal pokok, yang di dalamnya mencakup 

beberapa aspek: pertama, unsur pengelolaan partisipasi 

masyarakat, kedua, unsur pengelolaan ketenagaan, 

mencakup: kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, tenaga 

laboratorium, tenaga perpustakan, dan tata usaha sekolah;  

ketiga, unsur pengelolaan keuangan, mencakup dana DIK, 

dana DIP (BOP/OPF),  block grant, dan dana dari 

masyarakat; dan  keempat, pengelolaan kurikulum dan 
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pembelajaran, mencakup: materi; pengujian, tes dan 

evaluasi; buku dan alat bantu pembelajaran; dan sarana 

dan prasarana pembelajaran. 

 

 

B. MBS Dalam Konteks Kebijakan Publik 

 Pengertian kebijakan yang dipergunakan sebagai 

landasan teori dalam peneltian ini dibatasi dari sudut 

pandang disiplin ilmu dan sistem administrasi publik, 

mengingat kebijakan tentang MBS nantinya akan 

digunakan untuk seluruh rakyat indonesia. Chochran 

(1995:1) menjelaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari 

keputusan politik untuk mengimplementasikan program-

program dalam rangka mencapai tujuan masyarakat atau 

komunitas. Sedangkan Dunn (1999:109) mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-

pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga 

atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 

menyangkut tugas-tugas pemerintahan seperti pertahanan, 

keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan 

masyarakat,kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka kebijakan 

publik dapat dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yag 

harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk setiap 

usaha dan kegiatan bagi aparat pemerintah dalam 

menangani semua masalah. 

 Untuk mengimplementasikan kebijakan publik 

tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sebagaimana diuraikan dalam model klasik oleh Nakamura 

dan Smallwood (1990:9), sebagai berikut: 

1. Pembuat kebijakan memilih agen pelaksana kebijakan 

menurut kriteria teknis tertentu (seperti kemampuan 
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yang memadai untuk mampu mencapai tujuan 

kebijakan). 

2. Kebijakan harus dikomunikasikan kepada agen dalam 

bentuk serangkaian instruksi yang spesifik. 

3. Agen pelaksana melaksanakan instruksi spesifik 

menurut petunjuk tertentu yang dikomunikasikan dari 

pembuat kebijakan.  

Sedangkan Ray C. Rist menguaraikan tentang 

implementasikan  kebijakan yang merupakan tahap kedua 

darisiklus kebijakan adalah tahapan dimana inisiatif dan 

penetapan tujuan selama formulasi kebijakan harus 

ditransfer menjadi program-program, prosedur dan 

regulasi. Komponen yang ketiga tersebut adalah 

impelmentasi kebijakan yang merupakan komponen yang 

berfungsi untuk mewujudkan dua komponen lainnya 

(tujuan dan sasaran khusus kebijakan yang dibuat). 

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara 

individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam 

kebijakan. Efektifitas impelementasi kebijakan sangat 

ditentukan oleh perilaku (disposisi) birokrasi pelaksananya, 

dan perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan dimana 

kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam 

pengimplementasian kebijakan, birokarasi pemerintah 

menginterpretasikan kebijakan menjadi program. Dengan 

demikian program dapat dipandang sebagai kebijakan 

birokratis karena dirumuskan oleh birokrasi, dan oleh 

karena itu membawa kepentingan para birokrat yang ada. 

Selanjutnya agar program tersebut dapat lebih operasional 

maka kemudian dirumuskan menjadi proyek, sehingga 

pada pelaksana dilapangan dapat bertindak. Implementasi 
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atau penerapan kebijakan bersifat sangat interaktif dengan 

kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya. Seperti 

yang tergambar pada gambar 2.1. dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.1. Siklus Kebijakan 

 

 Dalam konteks MBS sebagai sebuah kebijakan 

publik, walaupun baru dalam tahapan pelaksanaan yang 

bersifat rintisan (uji coba) juga perlu dilakukan suatu 

evaluasi yang lebih bersifat mengkaji faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Sebagaimana diketahui bahwa tahap formulasi kebijakan 

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan tahap yang 

palikng teratur (formally structured), aturan mainnya lebih 

jelas sesuai dengan perundangan yang berlaku. Sedangkan 

tahap impelementasi kebijakan publik MBS dianggap lebih 
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rumit karena masalah impelementasi tersebut tidak hanya 

sebagai masalah teknis administratif belaka, tetapi 

merupakan masalah yang dinamis, yang mungkin penuh 

dengan tekanan politik. Hal ini terjadi dalam masyarakat 

yang demokratis dimana impelementasi kebijakan tidak 

dilakukan secara paksa tetapi melalui proses penyamaan 

persepsi, negoisasi dan kompromi dengan berbagai pihak 

yang berkepentingan. 

 Berangkat dari pemikiran ini dan mengacu kepada 

pendapat Wohlstetter & Mohrman yang dijelaskan kembali 

Nurkholis (2001: 42-44) bahwa dalam 

rangkapengimpelementasian MBS, setidaknya ada empat 

sumber daya yang harus didesentralisasikan oleh pusat 

kepada sekolah, yaitu: 

a. Kekuasaan/kewenangan(power/authority) harus 

didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung 

yaitu melalui dewan/ komite sekolah. Sedikitnya 

terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personal dan 

curicullum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah 

menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala 

sekolah, guru dan staf sekolah. 

b. Pengetahuan (knowledge) juga harus 

didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di 

sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti 

bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu 

didesentralisasikan meliputi: keterampilanyang terkait 

dengan pekerjaan secara langsung (job skills), 

keterampilan kelompok (teamwork skills) dan 

pengetahuan keorganisasian (organizational 

knowledge). Keterampilan kelompok diantaranya adalah 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan 

keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam 
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pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman 

lingkungan dan strategi merespon perubahan. 

c. Informasi (information). Pada model sentralistik 

informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak, maka 

pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh 

constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa 

yang perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, 

misi, strategi, sasaran, dan tujuan sekolah, keuangan 

dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja 

sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi 

bisa secara vertikal dan horizontal baik dengan cara 

tatap muka maupun tulisan. 

d. Penghargaan (reward) adalah hal penting lainnya yang 

harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa 

fisik maupun non-fisik yang semuanya didasarkan atas 

prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa 

pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik 

berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, 

mengikuti seminar atau konferensi dan penataran. 

 

C. Pola Baru Manajemen Pendidikan  

 Bukti-bukti empirik lemahnya pola lama manajemen 

pendidikan nasional dan digulirkannya otonomi daerah, 

maka konsekuensi logis bagin manajemen pendidikan di 

Indonesia adalah perlu dilakukannya penyesuaian diri dari 

pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru 

manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa 

otonomi dan yang lebih demokratis. Tabel 2.1 berikut 

menunjukkan dimensi-dimensi perubahan pola 

manajemen, dari pola lama menuju pola baru. 
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Tabel 3.1 Dimensi-Dimensi Perubahan Pola Manajemen 

Pendidikan 

Pola Lama Menuju Pola Baru 

Subordinasi  Otonomi 

Pengambilan keputusan 

terpusat 

 Pengambilan keputusan 

partisipatif 

Ruang gerak kaku  Ruang gerak luwes 

Pendekatan birokratik  Pendekatan professional 

Sentralistik  Desentralistik 

Diatur  Motivasi diri 

Overregulasi  Deregulasi 

Mengontrol  Mempengaruhi 

Mengarahkan  Memfasilitasi 

Menghindari resiko  Mengelola resiko 

Gunakan uang semuanya  Gunakan uang seefisien 

mungkin 

Individual yang cerdas  Teamwork yang cerdas 

Informasi terpribadi  Informasi terbagi 

Pendelegasian  Pemberdayaan 

Organisasi herarkis  Organisasi datar 

 

 Secara singkat, pola baru manajemen sekolah masa 

depan pada tabel 2.1 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan 

lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara 

partisipatif dan partisipasi masyrakat makin besar, sekolah 

lebih luwes dalam mengelola lembaganya, pendekatan 

profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan 

birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, 

perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri 
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sekolah daripada diatur dari luar sekolah, regulasi 

pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari 

mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan 

ke memfasilitasi, dari menghindari risiko menjadi mengolah 

risiko, penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran 

tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan 

(efficiency-based budgeting), lebih mengutamakan 

teamwork, informasi ternagi ke semua warga sekolah, lebih 

mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi 

lebih datar sehingga lebih efisien. Pada dasarnya, MPMBS 

dijiwai oleh pola baru manajemen pendidikan masa depan 

sebagaimana diilustrasikan pada tabel 3.1. 

 

D. Manajemen Berbasis Sekolah 

1. Pengertian 

 Model pendekatan dalam manajemen sekolah yang 

mengacu pada manajemen berbasis sekolah (school based 

management) atau disingkat MBS. Di mancanegara, seperti 

Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah 

berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association 

of School Administrators, National Association of Elementary 

School Principals, and National Association of Secodnary 

School Principals, menerbitkan dokumen berjudul  school 

based managementt, a strategy for better learning. 

Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau 

kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional 

atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk 

dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya 

dipandang bahwa para kepala sekolah merasa nirdaya 

karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan 

terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama 

mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan 
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dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan 

kreativitas berinovasi. 

 Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatna ini 

muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasion 

sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan tangan 

birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan 

urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama 

sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk 

mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua 

kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau 

sebagian di instansi vertikal dan sekolah hany menerima 

apa adanya. Apa saja muatan kurikulum pendidikan di 

sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru 

harus melksankannya sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan 

mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi 

dengan begitu banyak simpul yang masing-masing 

menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang 

diterima di tingkat paling operasional telah menyusut lebih 

dari separuhnya. Jangan-jangan selama ini lebih dari 

separuh dana pendidikan sebenarnya dipakai untuk hal-

hal yang sama sekali tidak atau kurang berurusan dengan 

proses pembelajaran di level yang paling operasional, 

sekolah. 

 MBS adalah upaya serius yang rumit, yang 

memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan 

banyak lini kewenangan dalam pengambilan keputusan 

serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas kosnekuensi 

keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak yang 

terlibat perlu memahami benar pengertian MBS, manfaat, 
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masalah-masalah dalam penerapannya, dan yang 

terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

murid.  

 Secara umum, manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah  (MPMBS) dapat dirtikan sebagai model 

manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada 

sekolah, memberikan  fleksibilitas/keluwesan-keluwesan 

kepada sekolah, dan mendorong  partisipasi secara 

langsugn warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, 

karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh 

masyarakat, ilmuwan, pengusaha. dsb) untuk 

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan 

pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan 

yang  berlaku (Catatan: MPMBS tidak dibenarkan 

menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku). Karena itu, esensi MPMBS = otonomi sekolah + 

pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran 

mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai 

kewenangan/kemandirian, yaitu kemandirian dalam 

mengatur dan mngurus dirinya sendiri, dan merdeka/tidak 

bergantung. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan 

sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga 

sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan pendidikan nasional yang berlaku. 

 Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah 

memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola 

sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan 

kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam 

mengembangkan program-program yang, tentu saja, lebih 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. 

Dengan fleksibilitas/keluwesan-keluwesannya, sekolah 
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akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumberdaya sekolah secara optimal. Demikian juga, 

dengan partisipasi/pelibatan warga sekolah dan 

masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan 

sekolah, maka rasa memiliki merek terhadap sekolah dapat 

ditingkatkan. Peningktan rasa memiliki ini akan 

menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab, dan 

peningkatan rasa tanggungjawab akan meningkatkan 

dedikasi warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah. 

Inilah esensi partisipasi warga sekolah dan masyarakat 

dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi sekolah, 

fleksibilitas pengelolaan sumberdaya sekolah maupun 

partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan sekolah tersebut kesemuannya ditujukan 

untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan 

pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 MPMBS merupakan bagian dari manajemen berbasis 

sekolah (MBS). Jika MBS bertujuan untuk meningkatkan 

semua kinerja sekolah (Efektivitas, kualitas/mutu, 

efisiensi, inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses 

pendidikan), maka MPMBS lebih difokuskan pada 

peningkatan mutu. Hal ini didsari oleh kenyataan bahwa 

mutu pendidikan nasional kita saat ini sangat 

memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang 

lebih serius. Itulah sebabnya MPMBS lebih ditekankan 

daripada MBS untuk saat ini. Pada saatnya nanti MPMBS 

akan menjadi MBS.  

 

2. Tujuan MBS 

 MPMBS bertujuan untuk  memandirikan atau 

memberdayakan  sekolah melalui pemberian  kewenangan 
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(otonomi) kepada sekolah, pemberian  fleksibelitas  yang 

lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya 

sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lebih 

rinci, MPMBS bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan 

kemandirian, fleksibilitas partisipasi, keterbukaan, 

kerjasama, akuntabilitas, ustainabilitas, dan inisiatif 

sekolah dalam mengelola, memanfaatkan dan 

memberyakan sumberdaya yang tersedia; 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan 

masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan 

melalui pengambilan keputusan bersama; 

c. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang 

tua, masyarakat dan pemerintah tentang mutu 

sekolahnya; dan 

d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah 

tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. 

 

3.   Alasan Diterapkan MPMBS 

 MPMBS diterapkan karena beberapa alasan berikut: 

a. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada 

sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif/kreatif dalam 

meningkatkan mutu sekolah. 

b. Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesan-keluwesan 

yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumberdaya sekolah secara optimal 

untuk meningkatkan mutu sekolah. 

c. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat 

mengoptimalkan pemanfatan sumberdaya yang tersedia 

untuk memajukan sekolahnya; 
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1) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, 

khususnya input pendidikan yang akan 

dikembangkan dan didayagunakan dalam proses 

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan peserta didik; 

2) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah 

lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah 

karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang 

terbaik bagi sekolahnya; 

3) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien 

dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat 

setempat; 

4) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan 

transparansi dan demokrasi yang sehat. 

5) Sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu 

pendidikan masing-masing kepada pemerintah, 

orang tua peserta didik, dan masyarakat pada 

umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal 

mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasran 

mutu pendidikan yang telah direncanakan; 

6) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat 

dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan 

mutu  pendidikan melalui upya-upaya inovatif 

dengan dukungan orangtua peserta didik, 

masyarakat, dan lingkungan yang berubah dengan 

cepat 

 

4. Karakteristik MPMBS 

 MPMBS memiliki karateristik yang perlu dipahami 

oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, 

jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan MPMBS, 
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maka sejumlah karakteristik MPMBS berikut perlu dimiliki. 

Berbicara karakteristik MPMBS tidak dapat dipisahkan 

dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MPMBS 

merupakan wadah/kerangkanya, maka sekolah efektif 

merupakan isinya. Oelh karena itu, karakteristik MPMBS 

berikut memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah 

efektif, yang dikatergorikan menjadi input, proses, dan 

output. 

 Dalam menguraikan karakteristik MPMBS, 

pendekatan sistem yaitu input- proses-output digunakan 

untuk memandunya. Hal ini didasari oelh pengertian 

bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga 

penguraian krakteristik MPMBS (yang juga karakteristik 

sekolah efektif) mendasarkan pada input, proses, dan 

output. Selanjutnya, uraian berikut dimulai dari output 

dan diakhiri input mengingat output memiliki kepentingan 

tertinggi , sedang proses memiliki tingkat kepentingan satu 

tingkat lebih rendah dari output, dan input memiliki 

tingkat kepentingan dua tingkat lebih rendah dari output. 

 

a. Output yang Diharapkan 

 Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. 

Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan 

oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada 

umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu output berupa prestasi akademik (academic 

achievement) dan output berupa prestasi non akademik 

(non-academic achievement). Output prestasi akdemik 

misalnya, NEM, lomba karya ilmiah remja, loma (Bahsa 

Inggris, Matematika, Fisika), cra-cara berpikir (kritis, 

kreatif.divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan 

ilmiah). Output non-akademik, misalnya keingintahuan 
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yang tinggi, hrga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa 

kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang 

tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, 

kesenian, dan keperamukaan. 

 

b. Proses 

 Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki 

sejumlah karakteristik proses sebagai berikut: 

1) Proses Belajar Mengajar yang Efektivitasnya Tinggi 

Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki 

efektivitas proses belajar mengajar (PBM) yang tinggi. Ini 

ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekankan pada 

pemberdayan peserta didik. PBM bukan sekadar 

memorisasi dan recall, bukan sekdar penekanan pada 

penguasaan pengethauan tentang apa yang diajarkan 

(logos), akan tetapi lebih menekankan pada internalitas 

tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan 

berfungsi sebagai muatan nurani dan dihyti (ethos) serta 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oelh epserta 

didik (pathos). PBM yang efektif juga lebih menekankan 

pada belajar mengethaui (learning to know), belajar beekrja 

(learning to do), belajar hidup bersama (learning to live 

together), dan belajar menjadi diri sendiri (learning to be). 

 

2) Kepemimpinan Sekolah yang Kuat 

Pada sekolah yang menerapkan MPMBS, kepala 

sekolah memiliki peran kuat dalam mengkoordinasikan, 

menggerakkan, dan menyerasikan semua sumberdaya 

pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah 

merupakan salah satu f aktor yang mendorong, sekolah 

untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan 
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secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala 

sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan 

kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil 

keputusan dan inisiatif/prakarsa untuk meningkatkan 

mutu sekolah. Secara umum, kepala sekolah tangguh 

memiliki kemampuan memobilisasi sumberdaya sekolah, 

terutama sumberdaya manusia, untuk mencapai tujuan 

sekolah. 

 

3) Lingkungan Sekolah yang aman dan tertib 

Sekolah memiliki lingkungan (iklim) belajar yang 

aman, tertip, dan nyaman sehingga proses belajr mengajar 

dapat berlangsung dengan nyaman (enjoyable learning). 

Karena itu, sekolah yang efektif selalu menciptakan ilkim 

sekolah yang aman, nyaman, tertip melalui pengupayan 

faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut. 

Dalam hal ini, peranan kepala sekolah sangat penting 

sekali. 

 

4) Pengelolaan Tenaga Kependidikan yang Efektif 

Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan 

jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah. 

Sekolah yang menerapkan MPMBS menyadari tentang hal 

ini. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga kependidikan, 

mulai dari analisis kebutuhan, perencanana, 

pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga 

sampai pada imbal jasa, merupakan garapan bagi seorang 

kepala sekolah. Terlebih-lebih pada pengembangan tenaga 

ke pendidikan, ini harus dilakukan secara terus-menerus 

mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  

demikian pesar. Pendeknya,  tenaga ke pendidikan yang 

diperlukan untuk menyukseskan MPMBS adalah tenaga ke 
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pendidikan yang mempunyai komitmen tinggi,  selalu 

mampu dan sanggup menjalankan tugasnya dengan baik. 

 

5) Sekolah  Memiliki Budaya Mutu 

Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga 

sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oelh 

profesionalisme. Budaya mutu memiliki elemen-elemen 

sebagai berikut: (a) informasi kualitas harus digunkan 

untuk perbaikan, bukan untuk mengadili/mengontrol 

orang; (b) kewenangan harus sebatas tanggungjawab; (c) 

hasil hrus diikuti penghargaan (rewards) atau sanksi 

(punishment); (d) kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, 

harus merupakan basis untuk ekrjasama; (e) warga sekolah 

merasa aman terhadap pekerjaannya; (f) atmosfir keadilan 

(fairness) harus ditanamkan; (g) imbal jasa hrus sepadan 

dengan nilai pekerjaannya; dan (h) warga sekolah mersa 

memiliki sekolah. 

 

6) Sekolah Memiliki Teamwork yang Kompak, Cerdas, dan 

Dinamis 

Kebersaman (teamwork) merupakan krakteristik 

yang dituntut oleh MPMBS karena  output pendidikan 

merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil 

individual. Krena itu, budaya kerjsama antar fungsi dalam 

sekolah, antar individu dalam sekolah, harus merupakan 

kebisaan hidup sehari- hari warga sekolah. 

7) Sekolah Memiliki Kewenangan (Kemandirian) 

Sekolah memiliki keewnangan untuk melakukan 

yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut   untuk 

memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tidak 

selalu menggantungkan pada atasan. Untuk menjadi 
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mndiri, sekolah harus memiliki sumberdaya yang cukup 

untuk menjalankan tugasnya.  

 

8) Partisipasi yang Tinggi dari Warga Sekolah dan 

Masyarakat 

Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki 

karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan 

masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini 

dilandasi oleh keyakinan bahwa tinggi tingkat partisipasi, 

makin besar rasa memiliki; makin besar rasa memiliki, 

makin besar pula rasa tanggungjawab; dan makin besar 

rasa tanggungjawab, makin besar pula tingkat dedikasinya. 

 

9) Sekolah Memiliki Keterburukan (Transparansi) 

Manajemen 

Keterbukaan transparansi dalam pengelolan sekolah 

merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan 

MPMBS. Keterbukan/transparansi ini ditunjukkan dalam 

pengambilan keputusan, perencanna dan pelaksanaan 

kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya., yang selalu 

melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol. 

 

10) Sekolah Memiliki kemauan untuk berubah (psikologi 

dan pisik) 

Perubahan harus merupakan sesuatu yang 

menyenangkan bagi semua warg sekolah. Sebaliknya, 

kemapanan merupakan musuh sekolah. Tentu saja yang 

dimaksud perubahan adalah peningkatan, baik bersifat 

fisik maupun psikologis. Artinya, setiap dilakukan 

perubahan, hasilnya diharapkan lebih baik dari 

sebelumnya (ada peningkatan) terutama mutu peserta 

didik. 
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11) Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan secara 

Berkelanjutan 

Evaluasi belajar secara teratur hukan hanya 

ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan 

kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah 

bagaimana memanfatkan hasil evaluasi belajar tersebut 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar 

mengajar di sekolah. Oleh karena itu, fungsi evaluasi 

menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu 

peserta didik dan mutu sekolah secara keseluruhan dan 

secara terus menerus. Perbaikan secara terus menerus 

harus merupakan kebiasaan warga sekolah. Tiada hari 

tanpa perbaikan. Karena itu, sistem mutu yang baku 

sebagai acuan bagi perbaikan harus ada. Sistem mutu yang 

dimaksud harus mencakup struktur organisasi, 

tanggungjawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk 

menerapkan manajemen mutu. 

 

12) Sekolah Responsif dan Antisipasif terhadap 

Kebutuhan 

Sekolah selalu tanggap/responsif terhadap berbagai 

aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Karena itu, 

sekolah selalu membaca lingkungan dan menanggapinya 

secara cepat dan tepat. Bahkan, sekolah tidak hanya 

mampu menyesuaikan terhadap perubahan/tuntutan, 

akan tetapi juga mampu mengantisipasi hal-hal yang 

mungkin bakal terjadi. Menjemput bola, adalah padanan 

kata yang tepat bagi istilah antisipasif. 

 

13) Memiliki Komunikasi yang Baik 

Sekolah yang efektif umumnya memiliki komunikasi 

yang baik, terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah 
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masyarakat, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh masing-masing warga sekolah dapat diketahui. 

Dengan cara ini, maka keterpaduan semua kegiatan 

sekolah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran sekolah yang telah dipatok. Selain itu, komunikasi 

yang baik juga akan membentuk teamwork yang kuat, 

kompak, dan cerdas, sehingga berbagai kegiatan sekolah 

dapat dilakukan secara merata oleh warga sekolah. 

 

14) Sekolah Memiliki Akuntabilitas 

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban 

yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan 

program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini 

berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan 

kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. 

Berdasarkan laporan hasil program ini, pemerintah dapat 

menilai apakah program MPMBS telah mencapai tujuan 

yang dikehendaki atau tidak. Jika berhasil, maka 

pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada 

sekolah yang bersangkutan, sehingga menjadi faktor 

pendorong untuk terus meningkatkan kinerjanya dimasa 

yang akan datang. SEbaliknya jika program tidak berhasil, 

maka pemerintah perlu memberikan teguran sebagai 

hukuman atas kinerjanya yang diangap tidak memenuhi 

syarat. 

Demikian pula, para orantua siswa dan anggota 

masyarakat dapat memberikan penilaian apakah program 

ini dapat meningkatkan prestasi anak-anaknya secara 

individual dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Jika 

berhasil, maka orangua peserta didik perlu memberikan 

semangat dan dorongan untuk peningkatan program yang 

akan datang. Jika kurang berhasil, maka orangtua siswa 
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dan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban dan 

penjelasan sekolah atas kegagalan program MPMBS yang 

telah dilakukan. Dengan cara ini, maka sekolah tidak akan 

main-main dalam melaksanakan program pada tahun-

tahun yang akan datang. 

 

15) Sekolah memiliki Kemampuan Menjaga Sustainbilitas 

Sekolah yang efekttif juga memiliki kemampuan 

untuk menjaga kelangsungan hidupnya (sustaobilitanya) 

baik alam program maupun pendanaannya. Sustainbilitas 

program dapat dilihat  dari keberlanjutan program-program  

yang telah dirintis sebelumnya dan bahkan dberkembang 

menjadi program-program baru yang belum perna ada 

sebelumnya. Sustainbilitas pendanaan dapat ditunjukkan 

oleh kemampuan sekolah dalam mempertahankan 

besarnya dana yang dimiliki dan bahkan makin besar 

jumlahnya. Sekolah memiliki kemampuan menggali 

sumberdana dari masyarakat, dan tidak sepenuhnya 

menggantungkan subsidi dari pemerintah bagi sekolah-

sekolah negeri. 

 

c. Input Pendidikan 

1) Memiliki Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran Mutu yang 

Jelas  

Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas 

tetnang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran 

sekolah yang berkaitan dengan mutu. Kebijakan, tujuan, 

dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah. 

Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut 

disosialisasikan kepada semua warga sekolah, sehingga 
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tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai 

pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah. 

 

2) Sumberdaya Tersedia dan Siap 

Sumberdaya merupakan input penting yang 

diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di 

sekolah. Tanpa sumberdaya yang memadai, proses 

pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara 

memadai, dan pada gilirannya sasaran sekolah tidak akan 

tercapai. Sumberdaya dapat dikelompokkan menjdi dua, 

yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya 

(uang, peralatan, perlengkpanm, bahan, dan sebagainya) 

dengan penegasan bahwa sumberdaya selebihnya tidak 

mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasran sekolah, 

tanpa campur tangan sumberdaya manusia. 

Secara umum, sekolah yang menerapkan MPMBS 

harus memiliki tingkat kesiapan sumberdaya yang 

memadai untuk menjlankan proses pendidikan. Artinya, 

segala sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan 

proses pendidikan hrus tersedia dan dalam keadaan siap. 

Ini bukan berarti bahwa sumberdaya yang ada harus 

mahal, akant etapi sekolah yang bersangkutan dapat 

memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang ada 

dilingkungan sekolahnya. Karena itu, diperlukan kepala 

sekolah yang mampu memobilisasi sumberdaya yang ada 

disekitarnya. 

3) Staf yang kompeten dan berdedikasi Tinggi 

Meskipun pada butir (b) telah disinggung tentang 

ketersediaan dan kesiapan sumberdaya manusia (staf), 

namun pada butir ini perlu ditekankan lagi karena staf 

merupakan jiwa sekolah. Sekolah yang efektif pada 

umumnya memiliki staf mampu (kompeten) dan 
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berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Implikasinya jelas, 

yaitu bagi sekolah yang ingin efektvitasnya tinggi, maka 

kepemilihan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi 

merupakan keharusan. 

 

4) Memiliki Harapan Prestasi yang Tinggi 

Sekolah yang menerapkan MPMBS mempunyai 

dorongan dan hrapan yang tinggi untuk meningkatkan 

prestasi peserta didik dan sekolahnya. Kepala sekolah 

memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk 

meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Guru memiliki 

komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya 

dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal, walaupun 

dengan segala keterbatasan sumberdaya pendidikan yang 

ada di sekolah. Sedang peserta didik juga mempunyai 

motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi 

sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Harapan tinggi 

dari ketiga unsur sekolah ini merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan sekolah selalu dinamis untuk selalu 

menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. 

 

5) Fokus pada pelanggan (khususnya siswa) 

Pelanggan, terutama siswa, harus merupakan fokus 

dair semua kegiatan sekolah. Artinya, semua input dan 

proses yang dikerahkan di sekolah tertuju utamanya untuk 

meningkatkan mutu dan ekpuasan peserta didik. 

Konsekuensi logis dari ini semua adalah bahwa penyiapan 

input dan proses belajar mengajar hrus benar-benar 

mewujudkan sosok tubuh dan kepuasan yang dihrapkan 

dari siswa. 
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6) Input Manajemen  

Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki input 

manajemen yang memdai untuk menjalankan roda sekolah. 

Sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya 

menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan 

dan kejelasan input manajemen akan membantu kepala 

sekolah mengelola sekolahnya dengan efektif. Input 

manajemen yang dimaksud meliputi : tugas yang jelas, 

rencana yang rinci dan sistematis, program yang 

mendukung bagi pelaksanaan rencana, ketentuan-

ketentuan (aturan main) yang jelas sebagai panutan bagi 

warga sekolahnya untuk bertindak, dan adanya sistem 

penegndalian muu yang efektif dan efisien untuk 

meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat 

dicapai. 

 

5. Fungsi-Fungsi yang Didesentralisasikan ke Sekolah 

Secara umum, pergeseran dimensi-dimensi 

pendidikan dari manajemen berbasis pusat menjdi 

manajemen berbasis sekolah telah diuraikan pada Butir A. 

Secara lebih spesifik, pertanyannya adalah: “Fungsi-fungsi 

apa sajakah yang perlu didesentralisasikan ke sekolah? 

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 22 tetnang 

Pemerintah Daerah (otonomi Daerah) tahun 1999 beserta 

sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman 

pelaksanaanya terutama PP No. 25 tahun 2000 tentang 

Kewenangan pemerintah, Propinsi dan Kota/Kabupaten, 

harus digunakan sebagai referensi/patokan. Dengan 

demikian, pendesentralisasian fungsi-fungsi pendidikan 

tidak kan merubah peraturan perundang-undangan (legal 

aspect) belum dimiliki tugas dan fungsi sekolah dalam era 

otonomi saat ini. Sementara menunggu “legal aspect” yang 
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akan diberlakukan kelak, fungsi-fungsi sekolah yang 

semula dikerjakan oleh Pemerintah Pusat/Dins Pendidikan 

Propinsi/Dins Pendidikan Kota/Kabupaten, sebagian dari 

fungsi dapat dilakukan oleh sekolah secara profesional. 

Artinya, suatu fungsi tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya 

ke sekolah, sebagian masih merupakan porsi kewenangan 

Pemerintah Pusat, sebagin porsi kewenangan Dinas 

Propinsi, sebagian porsi kewenangan Dinas 

Kota/Kabupaetn dn sebagian porsi lainnya yang 

dilimpahkan ke sekolah. Adapun fungsi-fungsi yang 

sebagian prosinya dapat digarap oleh sekolah dalam rangka 

MPMBS ini meliputi: (1) proses belajar mengajar, (2) 

perencanana dan evaluasi program sekolah, (3) pengelolaan 

kurikulum, (4) pengelolaan keuangan, (7) pelayanan siswa, 

(8) hubungan sekolah masyarakat, dan (9) pengelolaan 

iklim sekolah. 

 

a. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar 

 Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama 

sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi, 

metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran 

yang paling efektif, sesuai dengan karakteristik 

matapelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan 

kondisi nyta sumberdaya yang tersedia di sekolah. Secara 

umum, strategi/metode/teknik pembelajaran dan 

pengajaran yang berpusat pada siswa (student centered) 

lebih mampu memberdayakan pembelajaran siwa. Yang 

dimaksud dengan pembelajaran berpusat pad asiswa 

adalah pembelajaran yang menekankan pada keaktifan 

belajar siswa, bukan pad akeaktifan mengajar guru. Oleh 

krena itu, cara-cara belajar siswa aktif seperti misalnya 
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active learning, cooperative learning dan quantum learning 

perlu diterapkan. 

 

b.  Perencanaan dan Evaluasi 

 Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan 

perenanaan sesuai dengan kebutuhannya (school based 

plan). Kebutuhan yang dimaksud, misalnya, kebutuhan 

untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, 

sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu dan 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu inilah 

kemudian sekolah membuat rencana peningkatan mutu. 

 Sediberi wewenang untuk melakukan evaluasi, 

khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. 

Evaluasi internal dilakukan oleh warga sekolah untuk 

memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasi 

hasi program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi 

semacam ini sering disebut evaluasi diri. Evaluasi diri 

harus jujur dan transparan agar benar-benar dapat 

mengungkapkan informasi yang sebenarnya. 

 

c. Pengelolaan Kurikulum 

 Kurikulum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat 

adalah kurikulum standar yang berlaku secara nasional. 

Padahal kondisi sekolah pada umumnya sangat beragam. 

Oleh karena itu, dalam implementasinya, sekolah dapat 

mengembangkn (memperdalam, memperkaya, 

memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi 

kurikulum yang berlaku secara nasional. Sekolah 

dibolehkan memperdalam kurikulum, artinya, apa yang 

diajarkan boleh dipertajam dengan aplikasi yang bervariasi. 

Sekolah juga dibolehkan memperkaya apa yang diajarkan, 

artinya, apa yang diajarkan. Demikian juga, sekolah 
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dibolehkan memodifikasi kurikulum, artinya, apa yang 

diajarkan boleh dikembangkan agar lebioh kontekstual dan 

selaras dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, 

sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan 

kurikulum muatan lokal. 

 

d.  Pengelolaan Ketenagaan 

 Pengelolaan ketenagaan, mulai dari nalisis 

kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, 

hadiah dan sangsi (rewad and punishment), hubungan 

kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah (guru, 

tenaga adminsitrasi, laboran, dsb) dapat dilakukan oleh 

sekolah, kecuali yang menyangkut pengupahan/imbal jasa 

dan rekrutmen guru pegawai negeri, yang sampai saat ini 

masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. 

 

e. Pengelolaan Fasilitas (peralatan dan perlengkapan) 

 Pengelolaan fasilitas sudah sehrusnya dilakukan 

oleh sekolah, mulai dari pengadaan, pemeliharan dan 

perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasari 

oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui 

kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun 

kemuthakhirannya, terutama fasilitas yang sangat erat 

kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar. 

 

f. Pengelolaan Keuangan 

 Pengelolaan keuangan, terutama 

pengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya 

dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh 

kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami 

kebutuhannya, sehingga desentralisasi 

pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya 
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dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi 

kebebasan untuk emlakukan “kegiatan-kegiatan yang 

mendatangkan penghasilan” (income generating activities), 

sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung 

pada pemerintah. 

 

g. Pelayanan siswa 

 Pelayanan siswa, mulai dari peenrimaan siswa baru, 

pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan 

untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia 

kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya 

dari dahulu memang sudah didesentralisasikan. Krena itu, 

yang diperlukan adalah peningkatan inetnsitas dan 

ekstensitasnya. 

 

h. Hubungan Sekolah-Masyarakat  

 Esensi hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk 

meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan 

dukungan dari masyarakat terutam dukungan moral dan 

finansial. Dalam arti yang sebenarnya, hubungan sekolah-

masyarakat dari dahulu sudah didenstralisasikan. Oleh 

karena itu,s esekali lagi yang dibutuhkan adalah 

peningkatan intensitas dan ekstensitas hunungan sekolah-

masyarakat. 

 

i. Pengelolaan Iklim Sekolah  

 Iklim sekolah (fisik dan non fisik) yang kondusif –

akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya 

proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah 

yang  aman dan tertib, optimisme dan harapan /ekspektasi 

yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan 

kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student –
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centered acivities) adalah contoh-contoh iklim sekolah yang 

dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim 

sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah, sehingga 

yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif 

dan ekstensif. 

 Secara visual, fungsi-fungsi yang didesentralissikan 

ke sekolah dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

Input            Proses Output 

Perencanaan & Evaluasi 

Kurikulum 

Ketenagaan 

Fasilitas 

Keuangan 

Kesiswaan 

Hubungan-sekolah-

Masyarakat 

Iklim Sekolah 

 

 

Proses 

Belajar 

Mengajar 

 

 

Prestasi 

Siswa 

 

Gambar 3. 1. Fungsi-fungsi yang di desentralisasikan ke 

sekolah 

 

 

6. Pengertian Mutu Pendidikan 

 Secara umum, mutu adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam 

konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, 

proses, dan output pendidikan. 

 Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus 

tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. 

Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan 
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perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu 

bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi 

sumber daya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru 

BP, karyawan, dan siswa) dan sumber daya selebihnya 

(peralatan, gkapan, uang, bahan, dan sebagainya). Input 

perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, 

peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, 

program, dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa 

visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh 

sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses 

dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi 

rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan 

input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi 

pula mutu input tersebut. 

 Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh 

terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang 

sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan 

berskala mikro (tingkat sekolah) proses pengelolaan 

kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar 

mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan 

cacatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses 

lainnya. 

 Proses dikatakan bermutu tinggi apabila 

pengordinasian dan penyerasian serta pemanduan input 

sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan 

sebagainya) dilakukan secara harmonis sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan 

(enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat 

belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta 

didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa 
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peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang 

diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut 

juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang lebih 

penting lagi  peserta didik tersebut mampu belajar cara 

belajar (mampu mengembangkan dirinya). 

 Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. 

Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan 

dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur 

dari kualitasnya, efektifitasnya, produktifitasnya, 

efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan 

moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu 

output sekolah, dapat dijelaskan output sekolah dikatakan 

berkualitas/ bermutu tinggi, jika prestasi sekolah, 

khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang 

tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan 

umum, EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba-lomba 

akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya 

Imtaq, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, 

keterampilan kejuruan, dan kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh 

banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan 

(proses), seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

 

7. Prediksi MPMBS 

 Bagi sekolah yang akan menerapkan MPMBS perlu 

menyiapkan persyaratan berikut. Persyaratan berikut 

bukan dimaksud untuk menghambat  sekolah yang tidak 

memenuhinya. Namun persyaratan berikut lebih 

merupakan petunjuk penyiapan bagi sekolah-sekolah yang 

akan menerapkan MPMBS. Jika suatu sekolah hanya 
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memenuhi sebagian persyaratan, maka sekolah tersebut 

tetap bisa menerapkan MPMBS sambil melengkapi 

persyaratan berikut. Persyaratan berikut bukan harga mati, 

akan tetapi lebih merupakan petunjuk yang masih terbuka 

untuk dimodivikasi, dikurangi atau ditambah sesuai 

dengan karaktersitik sekolah dan masyarakat sekitarnya. 

Adapun persyaratan-persyaratan yang dimaksud adalah : 

a. Kapasitas kelembagaan yang memadai untuk 

menerapkan MPMBS, seperti misalnya manajemen 

sekolah yang memadai, kesiapan sumberdaya manusia 

dan sumberdaya selebihnya (dana, peralatan, 

perlengkapan, bahan, dsb) 

b. Budaya yang kondusif bagi penyeelnggaraan MPMBS, 

yaitu penghargaan terhadap perebdaan pendapat, 

menjungjung tinggi hak asasi manusia, musyawarah 

mufakat daapt dilaksanakan, demokrasi pendidikan 

dapat ditumbuhkan, masyarakat dapat disadarkan akan 

pentingnya pendidikan, dan masyarakat dapat 

digerakkan untuk mendukung MPMBS. 

c. Sekolah memiliki kemampuan membuat kebijakan, 

rencana, dan program sekolah untuk  

menyelenggarakan MPMBS. 

d. Sekolah memiliki sistem untuk mempromosikan 

akuntabilitas sekolah terhadap publik, sehingga sekolah 

akan merupakan  bagian dari masyarakat dan 

bukannya sekolah berada di masyarakat. 

e. Dukungan pemerintah pusat dan daerah yang 

ditunjukkan oleh pemberian pengarahan dari 

pembimbingan, baik dalam bentuk pedoman 

pelaksanaan, petunjuk pelksanaan, dan lain-lain yang 

diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan MPMBS 
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Memanfaatan penerapan secara maksimal MBS 

diyakini Roger Scott (1994), dapat mendorong guru dan staf 

lainnya dapat melaksanakan tugas secara efektif karena 

partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, rasa kepemilikan mereka terhadap skl menjdi 

lebih tinggi dan pemanfaatan sumber daya pendidikan lebih 

baik sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Dalam MBS 

kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas 

dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan 

dan prioritas pemerintah. Dalam kotneks ini ada dua kata 

kunci dalam MBS, yaitu pemberian otonomi lebih besar 

kepada sekolah, dan mendorong pengambilan kebutusan 

partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga 

sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tu 

ssiwa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. 

 Kata kunci dalam penerapan MBS dengan pemikiran 

adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan 

partisipasif. Keunggulan-keunggulkan yang diperoleh 

dengan penerapan sistem otonomi sekolah dikemukkan 

oleh beberapa ahli. Rizvi dan Lingard (1992) berepadapat 

bahwa otonomi sekolah dapat menyertakan masyarakat 

dalam melaksanakan keputusan-keputusan sekolah. 

Sementara penjelasan Peach (1994) yang didukung oleh 

Cranston (1993) dan Rizvi (1994), menyebutkan bahwa 

yang utama dari otonomi sekolah adalah  peningkatan 

manajemen sekolah untuk membebaskan pengalokasian 

sumberdaya, dari kepentingan yang bersifat adminsitratif 

ke kepentingan yang lebih bresifat edukatif. Dengan 

penjelasan ini, maka rekomendasi yang menegaskan 

perlunya penerapan otonomi sekolah perlu diterima dan 

tindak lanjuti. 
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 Namun, persoalannya adalah apakah pemberian 

otonomi sekolah tersebut akan menyelesaikan semua 

persoalan pendidikan? Apakah justru tidak akan 

memunculkan persoalan-persoalan baru pada tingkat 

sekolah, jika kriteria-kriteria yang ditetapkan tidak dapat 

dilaksanakan sebagaimana seharusnya? Jawaban aas dua 

pertanyan tersebut bisa ya, bisa pula tidak. Karena 

semangat otonomi sekolah yang dikembangkan, pada 

dasarnya harus dibarengi dengan pengembangan 

partisipasi warga sekolah dalam pengambilan keputusan. 

Caldwell (1993) menjelaskan alasan perlunya 

rekstrukturisasi manajemen sekolah, antara lain kaena 

salah satu atau beberapa faktor berikut: efisiensi dalam 

administrasi pendidikan umum, efek resesi ekonomi, 

kompleksitas permasalahan pendidikan, pemberdayaan 

guru dna orangtua, keperluan akan adanya fleksibilitas dan 

sifat responsif sekolah, efektivitas sekolah dan 

meningkatkan manajemen. 

 Dalam konteks Indonesia, peenrapan MBS di tingkat 

sekolah pada dasarnya perlu didukung kesiapan pra 

pelaksana di lapangan, antar alain ketulusan pemerintah 

pusat, parat di daerah, dan sekolah itu sendiri. Menurut 

Caldwell dan Spink (1988), MBS hendaknya didekati dari 

teori keorganisasian, ekonomi, dan politik. Kompleksnya 

permasalahan persekolahan di Indonesia merupakan 

kendala dalam pelaksanan otonomi sekolah secara 

sejaligus. Untuk itu penahapan pelaksanan perlu 

dilakukan untuk menghindari terjadinya benturan-

benturan antar aspek dan antar unit pelaksana. Penahapan 

ini dapat terbagi dalam tiga tahap, yaitu jangka pendek, 

jangka menegah, dan jangka panjang. 
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D. MBS dan Mutu Pendidikan 

 Hal penting dalam pengembangan pendidikan 

sebagai proses investasi sumber daya manusia (SDM) dan 

peradaban ke depan adalah peningkatan mutu dan 

keunggulan pendidikan. Perspektif ini berasumsi bahwa 

tujuan pembangunan pendidikan untuk pemerataan, 

peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi merupakan 

suatu konsep utuh yang tidak saling lepas. Kebijakan 

pembangunan pendidikan harus dikembangkan untuk 

menjangkau keempat aspek ini ke dalam satu ekrangka 

pikir yang melekat dalam sistem pendidikan. 

 Mutu pendidikan adalah krakteristik yang harus 

melekat pada seluruh komponen sistem pendidikan. Mutu 

pendidikan dapat dipahami sebagai kemampuan dari suatu 

sistem pendidikan dalam mengalokasikan sumber secara 

adil sehingga setiap epserta didik memeproleh kesempatan 

yang sama untuk mengakses sumber dan mencapai hasil 

yang optimal (Suryadi dan Budimansyah, 2004). Dengan 

demikian menjadi semakin jelas, bahwa mutu pendidikan 

tidak dapat dilepaskan dari konsep efisiensi, efektivitas, 

pemerataan, dan keadilan.  

 Mutu pendidikan terkait dengan kemampuan 

lembaga pendidikan dari masing-masing jengan dalam 

menyajikan muatan program-programnya. Mutu 

pendidikan terwujud pada kemampuan lembaga dalam 

mengatur dan mengelola sumber daya pendidikan secara 

efisien untuk meningkatkan kemampuan belajar dan 

keahlian peserta didik (Suryadi dan Budimansyah, 2004). 

Artinya bahwa tinggi rendahnya mutu pendidikan dapat 

dibaca dari tinggi rendahnya pencpaian hasil belajar siswa 

dalam  belajarnya di sekolah (SD, SMP, SMA). Namun 

demikian tidak berarti bahwa proses pendidikan yang 
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bermutu dapat secara langsung mengajarkan pengetahuan. 

Pencapaian hasil belajar yang tinggi diharapkan dapat 

terjadi oleh meningkatkan kemampuan belajar siswa yang 

terjadi secara berkelanjutan. 

 Pencapaian mutu pendidikan sekolah ditentukan 

oleh kemampuan teknis kependidikan dan pengelolaan. 

Hasil dan prestasi belajar siswa dicapai/diperoleh dari 

kemampuan sekolah dalam mengelola aneka sumber yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar 

sebanyak dan seberagam mungkin. Prestasi belajar siswa 

berkembang melalui pelatihan, penanaman kedisiplinan, 

dan pembiasaan dalam mengaplikasikan kemampuan 

dasar untuk belajar dalam menghadpai berbagai 

persoalnan pada praktek kehidupan nyata. Untuk ini 

pengukuran secara komprehensif atas komponen sistem 

pendidikan baik yang mencakup spek masukan, proses, 

maupun keluaran perlu dilakukan secara teratur guna 

mengetahui tingkat perubahan yang terjadi pada setiap 

kurun waktu tertentu. 

 

1. Strategi Kebijakan untuk Peningkatan Mutu 

Pendidikan Dasar dan Menengah 

 Pengembangan dan perluasan pembangunan 

pendidikan persekolahan yang bermutu dan menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat guna mendapatkan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan (khususnya 

dasar dan menengah) merupakan kebijkan dasar yang 

sangt penting dan urgen dalam kerangka pemberdayan 

masyarakat. Melalui pendidikan masyarakat disadarkan 

bahwa mereka memeproleh kesempatan untuk 

meningkatkan kemampuan dan produktivitas baik secara 

sosial ekonomi, sosial politik, maupun sosial budaya (Babri 
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dan Prijono, 1996). Pendidikan merupakan jalur yang  tepat 

bagi setiap individu dan masyarakat untuk mendapatkan 

bekal pengethauan dan keterampilan yang diperlukan 

dalam kehidupan dan pekerjaan. Hanya dengan memiliki 

bekal pengetahuan dan ketermapilan tertentu, individu dan 

atau masyarakat dapat mengaktualisasikan diri pontesi 

yang dimiliki untuk menjadi produktif dan memperoleh 

peluang partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara 

luas. 

 Berkenaan dengan fungsi pendidikan sebagai sarana 

pemberdayaan di atas, peningkatan mutu pendidikan 

harus mengacu pada akuntabilitas proses dan kualitas 

produk (Abdul Manan, 19998). Dalam hal ini kualitas 

proses tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kualitas 

masukan atau input. Pendidikan dinyatakan berkualitas 

dari segi proses, jika terjadi proses belajar mengajar yang 

efektif oleh sumberdaya (manusia, dana, sarana dan 

prasarana) yang memadai. Sedangkan suatu proses 

pendidikan dinyatakan bermutu dari segi produk, jika 

mempunyai salah satu atau lebih dari ciri-ciri berikut, yaitu 

(a) peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang 

tinggi dari tugas-tugas belajar yang harus dikuasai, antara 

lain yang dinyatakan dalam bentuk prestasi akademik; b) 

hasil pendidikan yang diperoleh peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan untuk kehidupannya; (c) hasil 

pendidikan yang diperoleh peserta didik sesuai dan atau 

relevan dengan tuntutan lingkungankhususnya pad anuia 

kerja (Babari dan Prijono, 1996). 

 Untuk mencapai kualitas itu, strategi kebijkan yang 

dilakukan dl melakukan perbaikan proses pembelajaran di 

sekolah dengan didukung oleh tenaga kependidikan yang 

kompeten dan profesional, sarana dan prasarana yang 
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memadai (memenuhi standar), dan iklim serta suasana 

sekolah yang kondusif (Indra Djati Sidi, 2002). Beberapa 

langkah operasional yang dapat dilakukan untuk perbaikan 

kualitas pendidikan adalah : (a) pembenahan kurikulum ke 

arah pemberian kemampuan dan keterampilan dasar 

minimal (minimum basic skills); (b) peningkatan kualifikasi 

kompetensi, dan profesionalitas tenaga kependidikan 

sesuai dengan kebutuhan; (c) standarisasi kelengkan dan 

kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah; (d) 

pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan 

berbasis sekolah PMPBS) dalam pengelolaan sekolah; (e) 

penciptaan iklim dan suasana kompetitif dan kooperatif 

antar sekolah dalam upaya meningkatkan kualtias siswa 

dan sekolah secara keseluruhan. 

 

2. Dimensi Sistem untuk Pencapaian Mutu Pendidikan 

 Dimensi sistem untuk pencapaian mutu pendidikan 

pada lingkungan pendidikan dasar dan menengah dalam 

konteks ini menunjuk pada enam hal, yaitu kurikulum dan 

pembelaaran; sistem manajemen sekolah, tenaga 

kependidikan, peserta didik, sarana prasarana pendidikan, 

dan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan 

pendidikan sekolah. 

 

a. Kurikulum dan Pembelajaran 

 Implementasi kurikulum oleh guru di kelas/sekolah 

adalah tahapan dari ekputusan inovasi stelahs eseorang 

memutuskan untuk menerima suatu inovasi (Rogers, 

1996). Seorang guru mengaplikasikan suatu konsep baru 

dalam kegiatannya, adalah suatu tahapan yang dilakukan 

setelah secara utuh menegnal, mengethaui, dan memahami 

esensi dari suatu inovasi yang dimaksudkan dan kemudian 
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membentuk sikap positif terhadap inovasi itu yang 

selanjutnya mengarahkan pada keputusan untuk 

menerimanya. Dengan demikian secara konseptual 

impleentasi Kurikulum 2004 oleh para praktisi di lapangan, 

baru terjadi manakala Kurikulum 2004 itu telah secara 

utuh dipahami dan diterima sebagai suatu inovasi yang 

diyakini mampu memberikan kemanfaatan dan nilai tamba 

bagi ssitem sosial secara keseluruhan. 

 Oleh karena pengembangan Kruikulum 2004 dalam 

jangka panjang ditujukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan melalui pemerbdayan sekolah, guru, dan 

potensi daerah, perlu diketahui tingkat keterlaksanan 

berikut keefektifannya sebagai dasar untuk pengembangan 

kebijakan lebih lanjut. Aspek yang perlu dipahami 

berkenaan dengan pelaksanaan KBK di sekolah adalah 

perihal; (1) pemahaman dan sikap guru, kepala sekolah, 

dan jajaran dinas pendidikan setempat terhadap 

Kurikulum 2004, (2) kesiapan dan komitmen guru, kepala 

sekolah, dan jajaran dinas pendidikan setempat untuk 

melaksanakan KBK, (3) kendala bagi guru, kepala sekolah, 

dan jajaran dinas pendidikan setempat untuk 

melaksanakan KBK,serta (4) harapan dan rekomendasi 

para guru, kepala sekolah, dan jajaran dinas pendidikan 

setempat untuk perbaikan implementasi KBK selanjutnya. 

 Pembelajaran di kelas oleh guru sebagai tataran 

operasional pelaksanaan kurikulum, perlu dikaji tentang 

kualitas pembelajaran yang terjadi sebagai muara dari 

implementasi kebijakan penerapan kurikulum baru. Oleh 

karena guru merupakan faktor kebijakan peenrapan di 

kelas, maka untuk melihat kualitas pembelajaran di 

kelas/sekolah dapat dikaji dari: (1) kemampuan guru 

dalam perencanaan pembelajaran; (2) tingkat penguasaan 
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guru terhadap disiplin ilmu yang diajarkan; (3) kemampuan 

guru dalam penggunana aneka sumber sebagai media 

pembelajaran; (4) kemampuan guru dalam pengelolaan 

kelas; (5) kemampuan guru dalam merancang dan 

melaksanakan evaluasi; serta (6) kemampuan guru dalam 

melakukan perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan. 

 

b. Sistem Adminsitrasi dan Manajemen Sekolah 

 Sistem administrasi dan manajemen sekolah 

diperlukan untuk mendukung upaya pencapaian mutu 

pendidikan sekolah. Proses administrasi dan manajemen 

sekolah dalam hal ini mencakup bidang kesiswaan, 

kurikulum, ketengaantau personalia,s arana prasarana, 

dan hubungan masyarakat. Bidang kesiswaan dimulai dari 

proses rekrutmen dan seleksi, pengelompokkan, hingga 

proses layanan pembinaan setelah diterima sebagai siswa 

sekolah. Bidang kurikulum dimulai dari proses 

pengembangan silabus, perancangan proses pembelajaran, 

pengembangan bahan ajar, penyusunan alat evaluasi, dan 

dokumentasi kurikulum. Bidang ketenagaan mencakup 

proses rekrutmen, pembinaan dan pengembangnnya. 

Bidang sarana prasarana mencakup proses pengadaan, 

inventarisasi, dan administrasi penggunaan dan 

pemeliharaannya. Sedangkan bidang hubungan 

masyarakat adalah administrasi dan pengelolaan berkenan 

dengan proses pemasaran sekolah kepada masyarakat dan 

proses pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan sekolah. 

 Berkenaan dengan studi peningkatan mutu 

pendidikan dasar dan menengah, sistem adminsitrasi dan 

manajemen sekolah difokuskan pada keterlaksanaan 

prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah. Hal ini 
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terkait dengan program peningkatan mutu berbasis sekolah 

merupakan upaya pemberian otonomi pedagogis kepada 

guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar, sehingga mereka mampu melakukan 

yang terbaik untuk meningkatkan prestasi siswa dan 

kinerja sekolah (Indra Djati Sidi, 2002). 

 

c. Tenaga Kependidikan  

 Aspek ketenagaan sekolah meliputi pengadaan, 

distribusi dan pemberdayaan guru dan tenaga 

kependididkan lainnya di lingkungan pendidikan dasar dan 

menengah. Artinya dalam konteks studi aspek ketenagaan 

dilihat dari proses rekrutmen dengan berlakunya UU 

otonomi daerah, persebaran menurut jenjang pendidikan 

dan pemberdayaan yang dilakukan dalam kerangka 

peningkatan mutu pendidikan sekolah mulai dari SD, SMP 

hingga SMA dan yang sederajat. 

 

d. Peserta Didik 

 Peserta didik adalah masukan yang akan diolah 

melalui proses pendidikan di sekolah untuk menjadi luran 

dengan karakteristik tertentu. Kajian peserta didik dalam 

konteks ini diarahkan pada proses rekrutmen dan 

pembinaan setelah diterima oleh sekolah selama proses 

pendidikan yang hrus dijalani. Hal ini akan mencakup 

aspek seleksi siswa baru, penyiapan belajar siswa, 

pembinaan dan pengembangan potensi termasuk di 

dalamnya daya kreatifitas dan kekritisannya, 

pembimbingan, dan evaluasi tahap akhir yang hrus diikuti 

oleh setiap siswa pada akhir masa belajarnya. 
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e. Sarana dan Prasarana Pendidikan  

 Sarana dan prasarana pendidikan merupakan 

masukan instrumental yang kehadirannya diperlukan bagi 

berlangsungnya proses pendidikan. Jika proses pendidikan 

diharapkan dapat berlangsung dengan kualitas tertentu, 

secara tidak langsung menuntut pemenuhan standar dan 

kualifikasi sarana prasarana pendidikan yang diperlukan 

untuk itu. Untuk terlaksananya sistem pembelajaran di 

sekolah secara maksimal diperlukan standar kelengkapan 

dan kualitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan 

yang menjadi persyaratan bagi setiap lembaga pada dasar 

dan menengah. 

 Standar kecukupan dan kualifikasi sarana 

prasarana pendidikan dapat dilihat dari letak bangunan 

sekolah secara geografis dan sosial kemasyarakatan, 

ketersediaan ruang (kelas, kantor, perpustakan, 

laboratorium, bengkel), ketersediaan fasilitas belajr (buku, 

media), ketersedian bhan-bahan praktek, dan sebgainya. 

 

f. Peran Serta Masyarakat  

 Desentralisasi pendidikan memberikan 

kemungkinan kepada setiap lembaga pendidikan (sekolah) 

untuk menyusun perencanaan, melaksanakan, dan 

mempertanggungjawabkan pengelolaan sekolah secara 

mandiri kepada pihak terkait. Untuk kepentingan ini 

melalui Kepmendiknas No. 004/U/2002 menetapkan 

Dewan Pendidikan dan Komite sekolah yang berperan 

sebagai pemberi pertimbangan, pendukung layanan 

pendidikan, pengontrol layanan pendidikan, dan 

mediator/penghubung/pengait tali komunikasi antara 

sekolah dan masyarakat. Lembaga ini bersifat independen 

yang terdiri atas tokoh masyarakat, perwakilan orang tua 
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siswa, perwakilan guru, dan perwakilan aparat pemerintah 

setempa yaitu dari dinas pendidikan. 

 Dalam konteks studi yang dilakukan, pengkajian 

diarahkan pada peran komite sekolah dalam proses 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah mulai dari proses 

perencanaan program, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi program kerja sekolah. 

 

3. Dampak Pelaksanaan Program Pendidikan  

 Dampak adalah suatu kondisi yang menunjukkan 

nilai atau manfat (worth) atas hasil suatu praktik 

(pendidikan). Nilai atau manfaat tersebut didasarkan atas 

hasil pengukuran, penilaian, pengumpulan, dan analisis 

data secara sistematik dengan menggunakan standar atau 

kriteria tertentu. 

 Kata penilaian (evaluation) memiliki pengertian 

beragam, bergantung fokus dan sudut pandang pemikiran 

tentang evaluasi. Ralph W Tyler memandang evaluasi dari 

sudut ketercapaian tujuan (pendidikan, program atau 

pembelajaran) dan mengartikan “evaluation is the process of 

determining to what ectent the educational objectives are 

actually being realized” (Tyler, 1950). Povus memandang 

evaluasi dari segi kesesuaian hasil yang dicapai dengan 

penampilan .performansi standar : 

“Evaluation  is the comparison of performane to some 

standard to determine whether discrepancies existed” 

(Provus, 1971). Sedangkan Stufflebeam memandang evalusi 

sebagai suatu proses untuk mengungkap, mencari dan 

menganilisi, dan menyajikan untuk pembuatan keputusan” 

“Evaluation is the process of delineating, obtaining, and 

providing inforamtion for decision making” (Stufflebeam, 

1971). Namun demikian secara umum evaluasi pada 
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dasarnya merupakan proses pengumpulan data secara 

cermat dan akurat yang hasilnya dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan alternatif kebijakan. Evaluasi secara umum 

bertujuan menilai ketercapaian tujuan program (Issac, 

1982). 

 Dalam konteks tertentu, kegiatan evaluasi dapat 

dirancang sebagai sebuah penelitian sehingga disebut 

penelitian evaluatif. Peenlitian evaluatif, tidak hanya 

bermaksud menjawab permasalahan yang berkaitan 

dengan praktik (program) pendidikan, namun berusaha 

menjawab permasalahan konseptual berkaitan dengan 

program pendidikan. Penelitian evaluatif juga bermaksud 

dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan atau 

memperbaiki praktik (program) pendidikan. 

 

4. Hasil-hasil yang telah dicapai dan Penelitian yang 

telah Dilakukan 

a.   Hasil-hasil yang sudah dilakukan 

Untuk mendukung pencapaian hasil secara 

maksimal dalam pelaksanan MPMBS, berbagai program 

pendukung/pengiring hingga saat ini telah dilakukan oleh 

pemerintah baik pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota, 

bekerjasma dengan kopoenen masyarakat (LSM). Beberapa 

program yang telah dilakukan antara : 

 

1) Program Advokasi dan Pendampingan MPMBS 

 Tujuan program ini adalah  meningkatkan 

pemahaman dan komitmen para penyelenggara pendidikan, 

mencakup unsur pimpinan dan pelaksana (epngawas 

sekolah, kepala sekolah dan guru) terhadap pentingnya 

menerapkan program MPMBS dalam pengelolan pendidikan 
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(sekolah). Sampai dengan tahun 2005, pelaksanan MPMBS 

untuk pendidikan dasar di Jawa Tengah telah mencakup 

28 kabupaten/kota, dengan jumlah sekolah mencapai 478 

sekolah (SD dan SLTP). Agar pemahaman dan komitmen 

para penyelenggara sekolah terhadap program MPMBS 

tetap tinggi dan terarah, maka dilakukan advokasi dan 

pendampingan. 

 Hasil yang diperoleh adalah diperolehnya 

pemahaman dan komitmen yang meningkat dari para 

penyelenggara pendidikan di Jawa Tengah, terhadap 

pentingnya pelaksanaan MPMBS secara maksimal di 

sekolah. 

 

2) Program Pelatihan Peran Serta Masyarakat (PSM) 

 Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan stakeholder pendidikan dalam mendukung 

program-program sekolah, terutama berkaitan dengan 

pelaksanaan MPMBS. Implementasi program ini berupa: (a) 

peltihan bagi pelaksana  pendidikan, kelompok 

(tokoh/LSM) masyarakat, Komite sekolah yang peduli 

terhadap kemajuan pendidikan di lingkungannya; (b) 

mendorong kelompok masyarakat/LSM untuk menciptakan 

program-program kerjasama dengan lembaga pendidikan, 

khususnya lembaga pendidikan yang melaksanakan 

program MPMBS. 

 Di Jawa Tengah, program pelatihan peran serta 

masyarakat (PSM), khususnya bagi pendidikan dasar pada 

awalnya diprakarsai dan difasilitasi oleh UNICEF; namun 

pada periode selanjutnya melalui bentuk-bentuk kerjasama 

program dengan  Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah, 

bersama-sama melakukan kegiatan untuk optimalisasi 

program MPMBS. Sampai dengan tahun 2005, Dinas 
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Pendidikan Propinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 

program ini meliputi 28 kabupaten /kota, dengan jumlah 

perserta 152 orang yang mewakili unsur masyarakat, 

komite sekolah, dan LSM pendidikan. 

 

b.  Penelitian yang Telah Dilakukan 

 Daman (2001), dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa MPMBS di SLTP secara umum dapat dilaksanakan 

dengan kategori baik (77,36%), baik dalam aspek 

keterbukan manajemen sekolah, kerjasama, kemandirian, 

sustainabilitas, ketercapaian sasaran maupun dampak 

MPMBSnya. Disebutkan bahwa hambatan-hambtan dalam 

pelaksanaan MPMBS antara lain: (a) pengelola sekolah 

belum terbiasa melaksanakan teori-teori MPMBS; (b) 

budaya masyarakat baik guru, siswa, tata usaha, maupun 

orang tua murid belum banyak menyadari pentingnya 

pendidikan. Direkomendasikan antara lain: (a) perlu 

dilakukan sosialisasi ke semua lapsan masyarakat; (b) 

perlu diperbanyak model-model pengembangan 

peningkatan mutu sekolah melalui pemberdayaan sumber-

sumber belajar. 

 Jasman Indarno (2002) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa kualtias penyelenggaraan pendidikan 

setelah proyek rintisan Manajemen  Berbasis Sekolah 

sebagian besar berada pada tingkat tinggi yaitu sebesar 

88,9%. Variabel manajemen kepala sekolah menurut hasil 

analisis sebagian besar 65,3% berada pada tingkat cukup. 

Variabel proses pembelajaran berdasarkan hasl analisis 

data berada pada kategori cukup besar 88,9%. Selain itu, 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

manajemen kepala sekolah, proses pembelajaran, dan 

partisipasi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan 
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pendidikan. Artinya bahwa masyarakat akan memberikan 

sumbangan yang berarti terhadap kualitas 

penyelenggaraan pendidikan. 

 Hamonangan S (2004) dalam penelitiannya 

mendeskripsikan tentang kesiapan pengelolaan dan 

pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah dalam rangka 

pelaksanaan otonmomi daerah. Dijelaskan bahwa 

kesadaran dan pemahaman warga sekolah terhadap konsep 

manajemen berbasis sekolah; apa, mengapa, dan 

bagaimana termasuk dalam kategori baik. Namun karena 

sifat ketergantungan warga sekolah pada atasan masih 

terlalu tinggi, mka sekolah belum melakukan langkah-

langkah pengembangan sesuai dengan tuntutan MBS. 

Dalam masa transisi seperti ini, sambil menunggu 

kepastian dari pemerintah warga sekolah menyatakan siap 

untuk melakukan sesuatu yang bersifat pengembangan, 

seperti mengurangi ketergantungan pada atasan, 

meningkatkan pengambilan keputusan secara partisipasif, 

meningkatkan komunikasi, mengkondisikan lingkungan 

sekolah yang aman dan tertib, meningkatkan peranan 

pimpinan yang kuat, yang terkait langsung dengan peran 

mereka sehari-hari. 

 Dalam ukuran persentase kesiapan warga sekolah 

saat ini baru berkisar 25%. Adapun hal-hal yang belum 

siap mereka lakukan adalah: kemandirian, kemampuan 

untuk berubah, dan proses pembelajaran sesuai tuntutan 

MBS. Komponen-komponen MBS yang lain, seperti budaya 

mutu, partisipasi warga sekolah dalam mengambil 

keputusan, keterbukaan, membentuk team work yang 

kompak dan dinamis, serta hitungan persen, kurang lebih 

60-0%. Pendapat dan kesan warga sekolah terhadap 

komponen-komponen seperti otonomi, pengambilan 
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keputusan partisipasif, pemberian ruang gerak, pendekatan 

profesional, kontrol, pemanfaatan dana dan sumberdaya, 

serta kegiatan belajar mengajar, 95% responden 

menyatakan persetujuannya dan sependapat. 

 Saran-saran yang kemudian muncul, utamanya 

ditekankan pada efektivitas proses pembelajaran, yaitu 

bukan sekedar pengusaan pengetahuan mengenai apa yang 

diajarkan, melainkan lebih menekankan pada internalisasi 

tentang apa yang tertanam dan berfungsi sebagai muatan 

nurani dan dihayati serta dipraktikkan dalam kehidupan 

keseharian oleh para peserta didik dengan mengacu pada 

pilar-pilar pendidikan, yaitu: belajar untuk mengetahui; 

belajar bekerja, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar 

hidup bersama. MBS perlu disosialisasikan terus, sehingga 

baik pada tingkat pemahaman dan kesiapan untuk 

melaksanakannya dapat terwujud sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Penelitian Rahma Sugiharti dan Endang Vitriyah 

Mannan (2004) tentang implementasi dan hambatan 

pelaksanaan MBS di jenjang sekolah dasar, menemukan 

beberapa temuan pokok, yaitu pertama kebijakan 

desentralisasi dan otonomi sekolah telah secara resmi 

dirancang, tetapi bagaimana pun harus diakui bahwa 

ruang gerak dan pemahaman kepala sekolah terhadap 

program MBS masih belum berkembang dengan maksimal. 

Kedua, kendala yang menghambat kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan program MBS, selain karena adanya 

kekhawatiran bahwa setiap ganti materi selalu ganti 

kebijakan, juga karena para kepala sekolah masih setengah 

hati dalam mengimplementasikannya. Ketiga, masih ada 

banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi sekolah 

untuk mengimplementasikan program MBS. Keempat, 



 

Wasis D. Dwiyogo: PENELITIAN TINDAKAN KEPENGAWASAN 107

untuk mengimplementasikan program MBS, selain 

menguasai materi yang diajarkan secara mendalam, para 

guru kesulitan untuk mengajar dengan baik, karena 

keterbatasan alat peraga belajar yang  dimiliki sekolah. 

Kelima, sikap guru yang cenderung tidak lagi asimetris, 

bahkan sudah banyak memberi kesempatan kepada 

siswanya untuk berdialog. 

 Penelitian Jaeni dan Kuntoro (2005) tentang pola 

manajemen keuangan berbasis sekolah dan hubungannya 

dengan kinerja sekolah, menyimpulkan bahwa sekalipun 

sekolah telah menerapkan MBS, namun rumusan atau 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan 

konsep MBS belum seluruhnya dapat dilaksanakan. Dari 

tiga sekolah yang diteliti sebagai kasus, semuanya 

cenderung masih menggunakan pola manajemen keuangan 

sebelumnya (lama). Salah satu alasannya adalah pedoman 

pengelolaan keuangan menurut konsep MBS belum 

dirumuskan. Namun demikian, kepala sekolah menyadari 

bahwa salah satu implikasi dari otonomi sekolah dan 

MPMBS adalah adanya perubahan dalam pola manajemen 

keuangan di sekolah. Perubahan tersebut terutama pada 

siklus anggaran yang meliputi: perencanaan anggaran, 

pengesahan anggaran, pelaksanaan anggaran, laporan 

pertanggungjawaban, dan evaluasi anggaran. 
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Konsep keefektifan sekolah merupakan sebuah 

konsep yang berkaitan dengan mutu pendidikan pada level 

nasional regional, maupun sekolah. Peningkatan mutu 

sekolah, dapat dijadikan landasan tentang peningkatan 

mutu pendidikan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki 

mutu pendidikan, analisis, kajian, dan penelitian harus 

dimulai dari sekolah sebagai variabel tergantung yang 

kemudian secara teoretik dan empirik mengkaji dan 

menguji variabel-variabel bebas yang mempengaruhi 

peningkatan mutu sekolah. Dengan diketemukannya 

variabel-variabel prediktor, maka strategi untuk 

meningkatkan mutu sekolah menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

Menurut Scheerens (2000), sebuah sekolah dikatakan 

efektif apabila mengacu pada kinerja unit organisasi 

lembaga. Kinerja lembaga dapat diperlihatkan melalui 

output lembaga tersebut, yang pada gilirannya diukur 

sesuai dengan prestasi rata-rata siswa pada akhir masa 

pendidikan formal mereka di lembaga tersebut tersebut. 

Demikian pula pendapat Sergiovanni (1984) dan Frymier, 

dkk. (1984) yang menyatakan bahwa sekolah pada 

dasarnya sebuah organisasi, oleh karena sekolah yang baik 
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atau sekolah yang efektif adalah sekolah yang dapat 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Biasanya tingkat pencapaian sekolah yang efektif ditandai 

dengan prestasi lulusan sekolah. Di samping berdasarkan 

pencapaian tujuan, ada pendapat lain yang menyatakan 

bahwa sekolah yang efektif juga didasarkan pada 

karakteristik proses dan kondisi, seperti konsistensi 

internal, kesuksesan mekanisme kerja, dan efisiensi dalam 

mendayagunakan sumber yang tersedia dalam menetapkan 

baik tidaknya sekolah.  

Menurut Yusufhadi Miarso (2004) keefektifan 

sekolah berkaitan dengan mutu pendidikan lebih bersifat 

umum, tidak terbatas pada jenjang dan jenis pendidikan, 

termasuk pendidikan tinggi yang  dibagi menjadi lima 

komponen, yaitu: kesesuaian, daya tarik, efektivitas, 

efisiensi, dan produktivitas. Kesesuaian pendidikan 

diartikan sebagai: (1) kesepadanan dengan karakteristik 

peserta didik perorangan maupun kelompok, yaitu aspek-

aspek atau kualitas seperti bakat, motivasi, dan 

kemampuan yang dimiliki peserta didik, (2) Keserasian 

dengan aspirasi perorangan maupun masyarakat, (3) 

Kecocokan dengan kebutuhan masyarakat baik yang 

sifatnya normatif, proyektif, ekspresif, maupun komparatif, 

(4) kesesuaian dengan kondisi lingkungan yang dapat 

meliputi budaya, sosial, politik, ekonomi, dan wilayah, (5) 

keselarasan dengan tuntutan zaman, misalnya untuk 

belajar lebih banyak, lebih cepat, dan terus menerus 

sepanjang hayat, dan (6) ketepatan dengan teori, prinsip, 

dan atau nilai baru dalam bidang pendidikan, misalnya 

belajar menyelidik, belajar mandiri, belajar penguasaan, 

belajar struktur bidang studi, dan lainnya.  
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Daya tarik memiliki indikator sebagai berikut: (1) 

sarana pendidikan yang tersebar dan karena itu mudah 

dicapai dan diikuti, (2) isi pendidikan yang mudah dicerna 

karena telah diolah didesain dengan pola tertentu, (3) 

kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh siapa saja 

pada saat diperlukan, (4) keterandalan yang tinggi, 

terutama karena kinerja lembaga yang lulusannya 

menonjol, (5) keanekaragaman sumber, baik yang dengan 

sengaja dikembangkan maupun yang sudah tersedia dan 

dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk kepentingan 

belajar, dan (6) suasana yang akrab, hangat, dan 

merangsang untuk belajar. 

Efektivitas sekolah mengandung ciri-ciri: (1) 

ketercapaian dengan tujuan yang telah ditetapkan, (2) 

sistematik, dilakukan melalui tahap perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyem-

purnaan, (3) sensitif terhadap kebutuhan akan tugas bela-

jar dan kebutuhan peserta didik, (4) kejelasan akan tujuan 

dan karena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya, 

(5) bertolak dari kemampuan atau kekuatan mereka yang 

bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat, dan 

pemerintah). 

Efisiensi pendidikan diartikan sebagai kesepadanan 

antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dengan 

hasil yang diperoleh, dengan ciri-ciri: (1) organisasi yang 

rapi, seperti misalnya lingkungan atau latar yang teratur, 

pembagian tugas seimbang, dan pelaksanaan yang tertib 

dan (2) usaha yang tidak berlebihan. 

Sedangkan produktivitas pendidikan berarti bahwa 

hasilnya (lulusan, karya tulis, penelitian, dan sebagainya) 
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bertambah dengan pengurangan masukan, atau tanpa 

pertambahan masukan; atau dengan tambahan masukan 

yang banyak dengan hasil yang jauh lebih banyak. 

Hasil studi Scheerens (2000) yang dilakukan pada 

negara maju dan negara berkembang ditemukan faktor-

faktor yang mempengaruhi peningkatan keefektifan 

sekolah, faktor-faktor tersebut disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel  3.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan 
Sekolah 

 

Faktor Komponen 

Prestasi, orientasi, harapan 
tinggi 

• Fokus yang jelas pada 
penguasaan mata pelajaran dasar 

• Harapan tinggi (tingkat sekolah) 

• Harapan tinggi (tingkat guru) 

• Arsip tentang prestasi siswa 

Kepemimpinan Pendidikan • Keterampilan kepemimpinan 
umum 

• Pemimpin sekolah sebagai 
penyedia informasi 

• Orkestrator atau pengambil 
keputusan partisipatif 

• Pemimpin sekolah sebagai 
koordinator 

• Meta-kontroler proses kelas 

• Waktu digunakan untuk 
kepemimpinan administratif dan 
pendidikan 

• Penasihat dan pengontrol kualitas 
guru kelas 

• Pemrakarsa dan fasilitator 
profesionalisasi staf 

Konsensus dan kohesi antar 
staf 

• Jenis dan frekuensi pertemuan-
pertemuan dan konsultasi 

• Muatan kerjasama 

• Kepuasan tentang kerjasama 
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Faktor Komponen 

• Arti penting yang berhubungan 
dengan kerjasama 

• Indikator kerjasama yang sukses 

Kualitas kurikulum/kesempatan 
belajar 

• Menentukan prioritas kurikuler 

• Pilihan metode dan buku teks 

• Aplikasi metode dan buku teks 

• Kesempatan belajar 

• Kepuasan dengan kurikulum 

Iklim sekolah (a) Atmosfir rapi 

• arti penting yang diberikan kepada 
iklim rapi 

• aturan dan peraturan 

• hukuman dan ganjaran 

• ketidakhadiran dan droup-out 

• kelakuan yang baik dan perilaku 
siswa 

• kepuasan dengan iklim sekolah 
yang rapi 

(b) kaitan Iklim dengan orientasi 
efektivitas dan hubungan internal 
yang baik 

• Prioritas tentang kondisi yang 
meningkatkan efektivitas 

• Persepsi tentang kondisi yang 
meningkatkan efektivitas 

• Hubungan antara guru dan siswa 

• Hubungan antara staf 

• Hubungan: peran guru dan kepala 
sekolah 

• Keterlibatan siswa 

• Penilaian peran dan tugas 

• Penilaian pekerjaan dalam 
kaitannya dengan fasilitas, kondisi 
tenaga kerja, tugas mengisi/ 
memuat dan kepuasan umum 

• Fasilitas dan bangunan 

Potensi evaluatif • Penekanan evaluasi 

• Monitoring kemajuan siswa 

• Penggunaan sistem monitoring 
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Faktor Komponen 

siswa 

• Evaluasi proses sekolah 

• Penggunaan hasil evaluasi 

• Memelihara arsip tentang kinerja 
siswa 

• Kepuasan dengan aktivitas 
evaluasi 

Keterlibatan orang tua • Penekanan pada keterlibatan 
orangtua dalam kebijakan sekolah 

• Hubungan dengan orang tua 

• Kepuasan dengan keterlibatan 
orangtua 

Iklim kelas • Hubungan di dalam kelas 

• Tata tertib 

• Sikap kerja 

• Kepuasan 

Waktu belajar • Pentingnya belajar yang efektif 

• Waktu 

• Monitoring ketidakhadiran 

• Waktu di sekolah 

• Waktu di tingkat kelas 

• Manajemen kelas 

• Pekerjaan rumah 

 
 
Berdasarkan berbagai pendapat tentang mutu 

pendidikan, tampaknya persoalan mutu masih dipersepsi 

secara berbeda oleh para pakar, bergantung sudut pandang 

dan bidang ilmu yang dipakai untuk mengkajinya. Namun 

demikian salah satu indikator penting mutu pendidikan 

yang banyak disepakati adalah ketercapaian tujuan 

pendidikan dan pembelajaran yang berupa prestasi belajar 

siswa. Prestasi belajar dapat dipakai sebagai indikator, 

karena untuk mewujudkan suatu prestasi diperlukan guru 

yang baik dan sejahtera, pembelajaran yang tepat, sarana 

dan prasarana yang memadai, media pembelajaran yang 
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beragam, suasana kelas yang tertib, bersih dan nyaman, 

iklim sekolah yang kondusif untuk belajar. Artinya, untuk 

menghasilkan prestasi belajar yang baik diperlukan 

lingkungan dan iklim belajar yang baik dan bermutu. 

Banyak kalangan berpendapat bahwa sebaik apapun 

kurikulum dan sarana pendukung di sekolah, mutu 

pendidikan akan terletak pada mutu sekolah kemudian, 

yang semua itu dikemas dalam mutu pembelajaran di 

kelas, yang kuncinya terletak pada guru.  

Scheerens (1992) mengidentifikasi delapan butir 

usaha pengembangan yang perlu dilakukan untuk 

mencapai keefektifan sekolah, yaitu: (1) pengembangan 

profesional yang berupa peningkatan kompetensi dan 

produktivitas penelitian pembelajaran, (2) pengembangan 

keterampilan tambahan dalam pembelajaran, meliputi 

perencanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, 

penggunaan berbagai metode dan sarana pembelajaran, 

penilaian, serta keterampilan khusus pembelajaran dalam 

disiplin yang bersangkutan, (3) pemahaman yang lebih baik 

terhadap peserta didik, (4) peningkatan keterampilan 

hubungan antar pribadi dengan peserta didik, (5) 

pertumbuhan dalam jabatan, (6) peningkatan motivasi dan 

kegairahan atau peningkatan kepuasan intrinsik, (7) 

peningkatan kesempatan untuk belajar satu sama lain, dan 

(8) peningkatan komunikasi antar sejawat. 

Berbagai ahli berpendapat efektifitas sekolah 

dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain: kompetensi 

kepala sekolah, motivasi kerja kepala sekolah dan supervisi 

pembelajaran yang dilakukannya. Disamping ketiga 

variabel tersebut, keefektifan sekolah juga dipengaruhi oleh 
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iklim sekolah, dan kinerja guru. Karena tidak ada faktor 

tunggal yang mempengaruhi keefektifan sekolah, maka 

dapat dikatakan bahwa semua varaiabel yang terdapat 

dalam kerangka konseptual salling berinteraksi dalam 

mempengaruhi keefektifan sekolah.  

 

Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan 

sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau 

latihan. Dalam hal ini kompetensi mengacu kepada 

perbuatan dan kinerja yang bersifat rasional dan 

memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan 

tugas-tugas kependidikan (Hargreaves and Hopkins, 

1991). 

Berbagai literatur menunjukkan pentingnya 

kompetensi profesional kepala sekolah dalam semua 

jenjang dan jenis pendidikan agar mereka mampu 

melaksanakan fungsinya. Melalui kompetensi yang 

mereka miliki, diharapkan dapat menjadi landasan dalam 

menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai 

administrator, manajer, pemimpin, dan supervisor 

pendidikan. Kepala sekolah memerlukan kompetensi 

administrasi manajemen, kepemimpinan, dan supervisi 

pendidikan, karena peran mereka sehari-hari dalam 

mengelola dan memimpin sekolah. 

Oliva (1985) mengemukakan bahwa dalam 

penyiapan khusus jabatan kepala sekolah, ada lima 

kelompok kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi 

fungsi dasar kepala sekolah, yakni program 

instruksional, kepegawaian, kesiswaan, sumber-sumber 

fisik dan finansial, dan hubungan masyarakat dan 

sekolah.   
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Ketika mengkaji peran kepemimpinan kepala 

sekolah, Scheerens (2000) menekankan kompetensi 

kepala sekolah berdasarkan peran utamanya: states 

person leadership, educational leadership, organizational 

leadership, administrative leadership, supervisory 

leadership dan team leadership. 

Berdasarkan peran administratif kepala sekolah, 

Warner dan Bondi (1983) menyarankan agar dalam 

penyiapan kepala sekolah disediakan matakuliah yang 

memberikan kompetensi manajemen sekolah, 

pengembangan program dan kurikulum, undang-undang 

pendidikan/peraturan sekolah, supervisi pembelajaran, 

dan hubungan insani. Di samping kompetensi itu, 

Lipham dkk. (1985) menekankan pula perlunya kepala 

sekolah memiliki keterampilan-keterampilan konseptual, 

teknis dan insani terutama dalam pencapaian keefektifan 

sekolah. Hal sama juga dikatakan Mantja (2002), bahwa 

kompetensi seorang kepala sekolah akan mempengaruhi 

kinerja pribadinya dan berdampak pada kinerja 

organisasi.   

 

Motivasi Kerja 

Motivasi kerja seperti halnya motivasi pada umumnya 

merupakan kondisi yang mengaktifkan individu dalam 

melakukan pekerjaan tertentu secara persisten dalam arti 

secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Steer 

dan Porter (2002) memandang motivasi kerja sebagai suatu 

sistem antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. 

Motivasi dikonsepsikan sebagai kekuatan internal yang 

mendorong individu untuk mendapatkan berbagai macam 

cara dan kekuatan eksternal atau kondisi lingkungan 

sebagai pemicu dorongan internal. Motivasi juga 
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dikonsepsikan sebagai kondisi yang mengarahkan perilaku 

pada objek-objek tertentu. Kekuatan internal dan kekuatan 

eksternal dapat meningkatkan intensitas dorongan dan 

arah perilaku atau sebaliknya justru hal tersebut 

menurunkan intensitas dan mengarahkan perilaku pada 

objek lain. Pengertian motivasi kerja di sini adalah suatu 

kondisi yang menunjukkan adanya indikasi intensitas 

(kesungguhan dan ketekunan) yang mengarah pada suatu 

objek yaitu pekerjaan tertentu secara persisten. Motivasi 

kerja merupakan indikator adanya kesungguhan dan 

ketekunan pada diri individu dalam melakukan pekerjaan 

secara kontinyu. 

Hal ini erat hubungannya dengan konsep Hunt 

tentang motivasi (Petri, 1981). Bagi Hunt segala sesuatu 

yang mendorong munculnya aktivitas pada organisme baik 

itu faktor internal atau faktor eksternal adalah motivasi. 

Motivasi yang timbul karena faktor internal disebut dengan 

motivasi intrinsik. Misalnya individu yang melakukan suatu 

pekerjaan karena memang menyenangi pekerjaan yang 

dilakukan sehingga dengan demikian aktivitas dalam 

pekerjaan tadi dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi 

individu yang bersangkutan. Motivasi intrinsik memiliki 

hubungannya yang erat dengan konsep minat intrinsik 

yang dikemukakan oleh Maslow (1970). Minat intrinsik 

adalah minat terhadap suatu objek atau kegiatan yang 

disebabkan karena individu memang menyenangi objek tadi 

tanpa adanya pengaruh faktor lain di luar objek tadi. Jadi 

individu yang melakukan suatu pekerjaan karena didorong 

oleh motivasi intrinsiknya mungkin karena pekerjaan tadi 

memang merupakan pekerjaan yang diminatinya. Motivasi 

yang timbul karena faktor eksternal disebut dengan 

motivasi ekstrinsik. Misalnya individu yang melakukan 
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suatu pekerjaan karena mengharapkan gaji atau upah yang 

bisa didapati di balik pekerjaan tadi. Orang yang bekerja 

dengan motivasi ekstrinsik ini dalam melakukan tugas 

bukan karena menyenangi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan, tetapi hanya bertujuan untuk mendapatkan 

insentif eksternal (Maier, 1996). 

Hasil penelitian Buck (1988) menunjukkan bahwa 

insentif yang berupa uang cenderung menurunkan motivasi 

intrinsik pada tugas-tugas yang menarik dan cenderung 

meningkatkan motivasi intrinsik pada tugas-tugas yang 

membosankan. Apabila insentif yang diterima oleh individu 

dipersepsi sebagai hasil (outcome) dari kompetensinya, 

maka insentif tersebut akan meningkatkan motivasi 

intrinsik individu yang bersangkutan. Sebaliknya apabila 

insentif yang dipersepsi dapat mengurangi rasa kompetensi 

dan sesuatu yang dapat mengatur, mengikat serta 

membatasi kebebasannya, hal tersebut akan menurunkan 

motivasi intrinsik yang bersangkutan (Franken, 1992). 

Konsep motivasi kerja di sini didasarkan pada 

konsep motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, karena 

berdasarkan uraian-uraian di atas ternyata kedua motivasi 

tersebut sama-sama merupakan faktor penyebab timbulnya 

perilaku. Individu melakukan tugas-tugasnya bisa karena 

dorongan untuk mendapatkan sesuatu seperti gaji, pangkat 

atau insentif-insentif lain yang datangnya dari dunia 

eksternal dan bisa pula karena yang bersangkutan memang 

menyukai pekerjaan yang menjadi tugas kewajibannya 

karena sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. 

Dapat pula justru karena kedua-duanya, yaitu individu 

termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan karena 

memang menyenangi pekerjaan tersebut sekaligus 
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bertujuan untuk mendapatkan insentif eksternal di balik 

pekerjaan yang dilakukan. 

 

Supervisi Pembelajaran 

Hampir semua kepustakaan supervisi pembelajaran 

mengemukakan bahwa kepala sekolah pada umumnya 

dianggap supervisor pembelajaran di sekolah yang 

dipimpinnya. Wiles dan Lovell (1993)  lebih jauh 

menjelaskan anggapan itu didasarkan pada kenyataan 

bahwa kepala sekolahlah yang bertanggung jawab 

mengkoordinasikan semua program pembelajaran di 

sekolahnya itu. Survai yang dilakukan oleh Nickerson 

(1997) terhadap para administrator dan supervisor sekolah 

menengah di AS menemukan dukungan alasan peranan itu 

ialah karena para kepala sekolah memiliki waktu yang 

cukup banyak untuk mengurusi hal-hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran. Karena itu, ia menyarankan agar 

sebagian besar waktu kepala sekolah digunakan untuk 

memikirkan juga perbaikan dan peningkatan pembelajaran.  

Painter (1980) dalam Mantja (2002) berpendapat 

bahwa, agar kepala sekolah efektif dalam perbaikan 

pembelajaran, maka ia perlu memahami dan 

menggunakan pola atau pendekatan supervisi yang 

dianggap sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. 

Penelitiannya terhadap 16 orang kepala sekolah 

menengah membawanya pada kesimpulan bahwa 

sebagian besar faktor yang signifikan dalam mendorong 

perbaikan kurikulum adalah perilaku supervisi yang 

digunakan oleh kepala sekolah terhadap para guru. 

Sehubungan dengan hal itulah, maka Sergiovanni (1983) 

menekankan perlunya supervisor berperilaku kolaboratif, 
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direktif, ataupun nondirektif sesuai dengan kebutuhan 

yang dirasakannya.  

Kebanyakan pakar mendukung pola kolaboratif 

dalam kepemimpinan. Mereka mengatakan bahwa 

partisipasi guru dalam pengambilan keputusan di 

sekolah meningkatkan kepuasan mengajar. Di samping 

itu, semangat kerja dan sikap positif terhadap sekolah 

tetap terpelihara (Bridges, 1999). Penelitian Steer (1984) 

menekankan adanya keikutsertaan para guru dalam 

pengambilan keputusan mengarahkan mereka menjadi 

merasa lebih ego-involved dalam pekerjaan dan hasil-

hasil yang berkaitan dengan karya mereka. Penelitian itu 

menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara 

perasaan ikut serta (partisipasi) dalam pengambilan 

keputusan dan tingkat komitmen individu dalam 

organisasi. Penelitian yang dikerjakan oleh Infante dan 

Gordon (1986), yang berkaitan dengan hubungan kerja 

atasan-bawahan memberikan kesimpulan yang 

menyatakan bahwa persepsi bawahan dalam 

keterlibatannya dalam pengambilan keputusan memiliki 

juga hubungan positif yang signifikan terhadap kepuasan 

dalam lokasi (bagian) di mana bawahan itu bekerja. 

Nigthingale (1981) melakukan penelitian dengan 

melibatkan dua organisasi dengan 1000 orang pegawai, 

yang melaporkan bahwa karyawan yang secara resmi 

terlibat dalam kegiatan organisasi menjadi lebih merasa 

terikat dan merasa memiliki, sehingga karya mereka lebih 

memancarkan kepuasan kerja dan kehidupan yang lebih 

baik, jika dibandingkan dengan karyawan di dalam 

organisasi yang dikelola secara konvensional. 
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Walaupun pola supervisi direktif kurang populer, 

namun beberapa penulis kepustakaan supervisi 

pembelajaran mendukung penggunaannya dan 

mengatakan ada manfaatnya mendukung pencapai 

tujuan organisasi. Sergiovanni dan Starratt (1983) 

menjelaskan bahwa memang banyak guru yang tidak 

memiliki keinginan apapun untuk berperan serta dalam 

pengambilan keputusan untuk mencapai kinerja 

organisasi.  

 

Iklim Sekolah 

Diskusi mengenai iklim sekolah memiliki hubungan 

yang erat dengan eklim organisasi. Menurut Kamaludin 

(1989) iklmim organisasi yang dimaksud adalah lingkungan 

psikologis dari suatu organisasi. Berbeda dengan padangan 

Kamaludin, ada ahli yang mengatakan bahwa iklim 

organisasi adalah keseluruhan komponen dalam sistem 

organisasi seperti sub sistem, super ordinat sistem, orang 

tugas-tugas, prosedur atau segala sesuatu yang 

mempengaruhi suatu organisasi (Newell, (1978).  

Pakar lain berpendapat bahwa iklim organisasi 

berhubungan dengan, persepsi karyawan, keinginan, serta 

lingkungan sosial dalam suatu organisasi (Higgins, 1982; 

Gibson, Ivanzevich dan Donelly, 1991). Pandangan 

semacam ini juga dianut Owens (1995:175) bahwa, 

“organization climate is the study perceptions that individual 

have various aspects of the environmen in the organization”. 

Berdasarkan padangan para pakar tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa iklim organisasai adalah, situasi 

lingkungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung 

dialami oleh setiap anggota organisasi dan mempengaruhi 
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perilakuknya. Berkaitan dengan sekolah sebagai suatu 

organisasi Owens (1995) berpendapat bahwa, iklim sekolah 

adalah karaktersitik dari keseluruhan lingkungan sekolah. 

Pandangan serupa juga dikatakan Hoy dan Miskel (1987) 

bahwa iklim sekolah adalah seperangkat karakteristik 

internal yang membedakan suatu sekolah dengan sekolah 

lainnya. Senada dengan pendapat di atas, DeRoche (1985) 

mengatakan bahwa iklim sekolah adalah saling keterkaitan 

antara faktor-faktor personal, sosial, dan budaya yang 

mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam 

lingkungan sekolah. Pandangan para pakar tersebut 

menunjukkan bahwa iklim sekolah adalah ciri-ciri internal 

sekolah yang bersumber dari lingkungan sekolah yang 

dirasakan guru, siswa dan personel sekolah lainnya yang 

sekaligus mempengaruhi perilakunya. Klasifikasi 

komponen iklim sekolah sangat bervariasi tergantung dari 

sudut pandangan masing-masing ahli. Menurut Steer 

(1984), iklim organisasi meliputi (1) dukungan organisasi, 

(2) kualitas anggota, (3) keterbukaan, serta (4) gaya 

kepemimpinan. Owens (1995) berpendapat bahwa 

komponen iklim sekolah meliputi aspek (1) material, (2) 

sosial, (3) sistem sosial, (4) dan (5) budaya organisasi. 

Berbeda dengan pandangan pakar lainnya, Miner (1997) 

berpendapat bahwa sebetulnya iklim sekolah hanya 

meliputi dua sdimensi pokok yaitu: persepsi guru terhadap 

perilaku kepala sekolah, dan  persepsi guru terhadap 

perilaku guru. Lebih lanjut menurut kedua pakar ini, 

unsur-unsur iklim sekolah yang termasuk dalam dimensi 

pertama meliputi: (1) jarang sosial kepala sekolah dengan 

staf, (2) mendorong bawahan untuk bekerja keras (3) rasa 

percaya bawahan kepada kepala sekolah, (4) perlakuan 

kepada bahwan secara manusiawi. Menyangkut dimensi 
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kedua Miner (1997) berpendapat bahwa persepsi tentang 

perilaku guru terdiri dari: (1) terlibatan dan komitmen 

untuk mencapai tujuan sekolah, (2) kesetiaan dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan pimpinan, (3) semangat 

kerja guru karena terpenuhinya kebutuhan sosial, (4) 

kohesi antar staf atau guru dalam sekolah.  

Berdasarkan Uraian di atas, keefektifan sekolah 

merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan pada level nasional regional, 

maupun sekolah. Peningkatan keefektifan sekolah 

berkaitan dengan mutu sekolah, dapat dijadikan landasan 

bagi peningkatan mutu pendidikan.  
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Abstrak: Penelitian tindakan sekolah bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan guru matematika dalam 
menyusun RPP dan pelaksanaannya di kelas dilakukan 
melalui dua siklus dengan subjek guru matematika SMA 
Negeri 7 Malang dan SMA Muhammadiyah 3 Malang 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru jika 
dilihat dari nilai siklus I ke siklus II. 
 
Kata-kata kunci: supervisi klinis, kemampuan guru, RPP 
 

Angka tidak lulus dalam ujian nasional SMP dan 

SMA di Kota Malang masih tinggi. Penyebab ketidaklulusan 

sebagian besar karena nilai matematika yang tidak 

memenuhi syarat kelulusan. Kondisi tersebut di atas 

sangat memprihatinkan sehingga perlu dicari penyebabnya 

mengapa hal itu bisa  terjadi. Keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar tergantung dari beberapa hal, antara lain 

keadaan siswa, kemampuan guru dalam mengajar, sarana 

dan prasarana belajar, dukungan orang tua, dan 

sebagainya. Guru sebagai salah satu unsur penentu 

keberhasilan kegiatan belajar mengajar, kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa unjuk kerja (performance) 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

sangat bervariasi dan kualifikasi pendidikannya pun 

beraneka ragam, dan kompetensinya masih belum merata. 
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Dalam melaksanakan kurikulum guru masih sering 

mengalami kesulitan karena kurangnya pengetahuan guru 

tentang kurikulum itu sendiri serta karena beratnya beban 

tugas lain selain mengajar. Dalam kegiatan belajar 

mengajar guru memegang peranan yang cukup penting 

baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum 

(Mulyasa, 2006). Guru adalah perencana, pelaksana dan 

pengembang kurikulum bagi mata pelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya, terutama pada saat diberlakukannya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Untuk 

melaksanakan KTSP guru harus membuat perencanaan. 

Perencanaan yang dibuat oleh guru berupa Program 

tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP).  

              Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorgani-

sasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan 

dalam silabus . Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)  

harus dibuat oleh guru sebelum mengajar.  Agar guru 

dapat menyusun RPP dan melaksanakannya di kelas, maka 

guru dituntut memiliki kemampuan atau kompetensi untuk 

itu. Sesuai dengan  UU No. 14 Tahun 2005 pasal 10 guru 

dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional (Yamin, 2006).  Pengembangan   keprofe-

sionalan guru perlu dilakukan dalam bentuk peningkatan 

kompetensi/ kemampuan  mereka dalam bidang 

pengelolaan proses pembelajaran, pemanfaatan sumber 

belajar yang dapat dilakukan melalui pendidikan profesi, 

pelatihan, workshop, seminar, kegiatan ilmiah,  MGMP, dan 

supervisi. 
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 Supervisi adalah pemberian bantuan kepada guru 

untuk mengatasi kesulitan dalam melaksanakan tugas 

mengajarnya dan meningkatkan kemampuannya dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas (Sahertian, 1990). 

Supervisi dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau 

pengawas sekolah.  

      Supervisi dilakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan 

guru tetapi untuk melihat apakah guru mengalami 

kesulitan dalam mengajar. Apabila ditemukan adanya 

kesulitan maka pengawas/kepala sekolah sebagai 

supervisor akan memberikan bantuan untuk mengata-

sinya.  

Supervisi  klinis adalah suatu proses bimbingan 

yang bertujuan untuk membantu pengembangan 

profesional guru/calon guru, khususny dlam penampilan 

mengajar, berdasarkan observasi dan analisis data secara 

teliti dan obyektif sebagai pegangan untuk perubahan 

tingkah laku mengajar tersebut (Purwanto, 2006).    

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis ingin 

meningkatkan kemampuan/kompetensi guru matematika 

di sekolah binaan dalam menyusun RPP dan 

melaksanakannya di kelas melalui supervisi klinis  dalam 

bentuk  penelitian tindakan  sekolah.   

 Tujuan penelitian tindakan sekolah ini  adalah: (1) 

mengetahui apakah pelaksanaan supervisi klinis dapat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan  pembelajaran 

dengan sebaik-baiknya, (2)  mengetahui apakah supervisi 

klinis yang dilakukan supervisor dapat membantu guru  

mengatasi kesulitan dalam menyusun RPP dan pelaksana-

annya di kelas, dan (3)  meningkatkan kemampuan guru 

dalam menyusun RPP dan pelaksanaannya di kelas. 
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METODE 

Rancangan penelitian. Rancangan penelitia tindakan 

sekolah ini dilakukan melalui siklus-siklus, yang tiap siklus 

terdiri dari; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan atau observasi, dan (4) refleksi. Perencanaan 

dilakukan sebelum siklus I dilaksanakan, diawali dengan 

refleksi awal untuk mengetahui permasalahan yang sedang 

dihadapi guru penyusunan RPP. Setelah perencanaan 

dilakukan dilanjutkan dengan pelaksanaan terhadap isi 

perencanaan, kemudian diamati/diobservasi untuk melihat 

hasil yang diperoleh dengan menggunakan format/ 

instrumen  penilaian yang diambil dari instrumen supervisi 

klinis keterlaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

dari Departemen Pendidikan Nasional (2007) telah 

disediakan sebelumnya. Hasil observasi  dan refleksi 

digunakan untuk bahan perencanaan untuk siklus 

berikutnya. Selain itu dalam pembinaan guru dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan supervisi klinis yang 

dilakukan melalui tiga fase, yaitu :   

(1) Pra Supervisi, (2) Observasi Kelas, dan (3) 

Pertemuan Akhir. Sedangkan lokasi penelitian di SMA 

Binaan yang terdiri dari SMA Negeri 7 Malang dan  SMA 

Muhammadiyah 3 Malang dengan sasaran semua guru 

matematikanya sebanyak 8 orang. 

Siklus-siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa setiap siklus 

diawali dengan perencanaan . 
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Perencanaan

SIKLUS I Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Perencanaan

SIKLUS II Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Refleksi

Refleksi

Gambar 1 . Siklus-siklus penelitian tindakan sekolah. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I ditemukan 

bahwa  secara umum yang direncanakan guru dalam  RPP 

belum sepenuhnya dilaksanakan di kelas. Sedangkan hasil 

refleksi Hasil refleksi dari RPP yang disusun guru dan 

pelaksanaan pembelajaran di kelas ditemukan bahwa ; (1) 

perumusan indikator kurang operacional, (2)  

pengorganisasian kelas masih kurang bagus, (3) kurang 

adanya motivasi terhadap siswa, (4)  alat evaluasi masih 

belum sesuai dengan indikator, (5)  topik/tema yang 

dibicarakan tidak ditulis di papan tulis,(6)  kompetensi 

dasar tidak disampaikan kepada siswa, (7)  apersepsi 

sebelum menerangkan materi baru kurang berkaitan 

dengan materi baru, (8)  kurang memberikan motivasi 
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kepada siswa, (9)  pembagian kelompok siswa terlalu 

banyak sehingga ada siswa yang hanya tergantung pada 

anggota kelompok lain, (10)  evaluasi yang dilakukan guru 

masih bersifat evaluasi kelompok bukan  individu. Hasil-

hasil observasi dan refleksi tersebut didiskusikan pada saat 

menyusun perencanaan untuk siklus II. 

Hasil penilaian terhadap RPP dan pelaksanaan 

pembelajaran (PBM) di kelas siklus I dituangkan dalam 

tabel berikut : 

         Tabel 1 : Nilai hasil pengamatan/observasi siklus I 

No.  Nama Guru  Kode RPP PBM 

1. Dra Hj.Rr. Dewi 

Zuhriah 

G-1 2.95 3.04 

2. Dra. Sri 

Rahayuningsih 

G-2 3.11 3.18 

3. Dra. Hj. Sri Lestari G-3 2.88 2.95 

4. Dra. Agustina Dwi 

Astuti 

G-4 3.13 3.26 

5. Drs. Sumarwoto G-5 3.11 3.07 

6. Dody Rachman, 

S.Pd 

G-6 2.97 3.01 

7. Arik Wahyu Utari, 

S.Pd 

G-7 2.83 2.9 

8. Masrudi, S.Pd M 2.67 2.76 

          

        Keterangan 

        A = 3.28 – 4.00 Sangat Memuaskan 

        B = 2.78 – 3.27 Memuaskan  , 

        C = 2.38 – 2.77 Kurang Memuaskan  

         

        Jika tabel tersebut digambarkan dalam bentuk 

diagram akan terlihat sbb;    
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         Gambar 2:  Nilai hasil pengamatan  terhadap RPP dan 

PBM Siklus I. 

         Pada siklus II, kekurangan-kekurangan yang terjadi 

pada siklus I sudah dapat  diperbaiki sehingga guru-guru 

sudah dapat menyusun RPP dan pelaksanaan – nya di 

kelas makin baik. Dan hasil penilaian terhadap RPP dan 

pelaksanaan – nya di kelas pada siklus II seperti pada tabel 

berikut; 

           Tabel 2 : Nilai hasil pengamatan/observasi siklus II 

No.  Nama Guru  Kode RPP PBM 

1. Dra Hj.Rr. Dewi 

Zuhriah 

G-1 3.3 3.28 

2. Dra. Sri 

Rahayuningsih 

G-2 3.33 3.3 

3. Dra. Hj. Sri Lestari G-3 3.28 3.31 

4. Dra. Agustina Dwi 

Astuti 

G-4 3.33 3.53 

5. Drs. Sumarwoto G-5 3.41 3.44 

6. Dody Rachman, G-6 3.28 3.38 
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S.Pd 

7. Arik Wahyu Utari, 

S.Pd 

G-7 3.3 3.25 

8. Masrudi, S.Pd M 3.08 3.03 

 

Dari tabel di atas jika digambarkan dalam bentuk 

diagram,sebagai berikut. 

 ;   
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Gambar 3:  Nilai hasil  pengamatan  terhadap RPP dan PBM 

Siklus II. 

 

PEMBAHASAN 

     Keberhasilan guru dalam mengajar ditentukan oleh 

beberapa hal, antara lain: penguasaan materi, metode 

mengajar yang digunakan, pengorganisasian kelas, dan 

perencanaan yang dibuat oleh guru sebelum mengajar di 
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kelas. Perencanaan yang dibuat guru sebelum mengajar 

adalah rincian pekan efektif, program semester, program 

tahunan, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

dijabarkan dalam silabus .   

 Dari RPP inilah dapat dilihat gambaran yang akan 

dikerjakan oleh guru dalam pencapaian stándar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk itulah maka guru 

dituntut mampu menyusun RPP dengan sebaik-

baiknya.Oleh karena itulah maka kemampuan guru 

(utamanya guru matemátika) dalam menyusun RPP dapat 

ditingkatkan melalui supervisi klinis yang dilakukan 

supervisor melalui dua siklus. 

Berdasarkan pengamatan supervisor maupun hasil 

refleksi pada siklus I  masih ditemukan kesulitan yang 

dihadapi guru, baik dalam penyusunan RPP  maupun 

pelaksanaannya di kelas, dan temuan-temuan tersebut 

disampaikan dan dijelaskan supervisor pada saat 

pertemuan penyusunan perencanaan untuk  siklus II, agar 

pada siklus II kesulitan dan temuan tersebut tidak terjadi 

lagi. 

       Penjelasan yang diberikan pada pertemuan perencaan 

untuk siklus II sebagai berikut: 

1.   Secara umum  yang direncanakan guru dalam  RPP  

selum sepenuhnya dilaksanakan di kelas. RPP 

merupakan perencanaan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan di kelas, merupakan skenario kegiatan 

yang akan dilakukan. Pembelajaran di kelas harus 

sesuai dengan langkah-langkah dalam RPP.  RPP tidak 
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hanya sekedar memenuhi tuntutan administrasi tetapi 

merupakan tuntatan akademis. RPP yang baik akan 

mencerminkan suatu keberhasilan yang akan dicapai. 

RPP merupakan salah satu fungsi  manajemen sesuai 

dengan pendapat George R. Terry  dalam Manullang 

(1992 ) dalam bukunya ; “Dasar-dasar Manajemen “  

mengatakan bahwa fungsi manajemen yang disingkat 

POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling). 

2.   Perumusan indikator kurang operasional.   

Perumusan indikator harus merupakan kalimat 

operasional dan rumusan yang ada pada indikator 

merupakan kegiatan yang bisa diukur melalui 

kegiatan evaluasi. Indikator yang dirumuskan untuk 

satu KD dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator.   

3.   Pengorganisasian kelas masih kurang. 

 Pengorganisasian kelas merupakan salah satu unsur 

yang penting dalam rangka melaksanakan 

pembelajaran yang baik di kelas, berupa  pengaturan 

tempat duduk siswa, pembagian kelompok, dan 

penciptaan situasi kelas yang nyaman selama 

pelaksanaan pembelajaran. Pengaturan tempat duduk 

siswa hendaknya juga memperhatikan siswa yang 

kurang daya tangkapnya ditempatkan di depan, 

usahakan tempat duduk yang kosong ada di belakang 

bukan di depan atau di tengah.   

4.   Kurang adanya motivasi terhadap siswa. 

        Motivasi merupakan unsur penting dalam 

pembelajaran, siswa harus punya motivasi yang tinggi 

agar siswa tertarik pada mata pelajaran khususnya 

matematika yang merupakan pelajaran yang selalu 

dianggap momok dan pelajaran yang sangat sulit. 

Kenalkan kepada mereka bahwa matematika 
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merupakan pelajaran yang sangat menarik dan 

banyak digunakan dalam segala kebutuhan.    

5.    Alat evaluasi masih belum sesuai dengan indikator. 

    Alat evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh 

mana kompetensi dasar yang dirinci menjadi 

indikator-indikator telah dicapai. Agar alat evaluasi 

dapat mengukur pencapaian indikator, maka alat 

evaluasinya harus sesuai dengan indikator yang ada.   

6.   Topik/tema yang dibicarakan tidak ditulis di papan 

tulis.  

        Tema/topik yang akan diajarkan sebaiknya ditulis di 

papan tulis agar  siswa mengerti apa yang dibicarakan 

pada waktu itu. Di samping itu                 siswa dalam 

membuat catatan di bukunya ada judul/topik/tema 

sehingga apabila mereka belajar akan tahu apa yang 

dipelajarinya.  

7.   Kompetensi dasar tidak disampaikan kepada siswa. 

 Kompetensi dasar perlu disampaikan kepada siswa 

agar mereka mengetahui arah yang ingin dicapai 

dalam pembelajaran tersebut sehingga mereka 

termotipasi untuk ikut aktif mencapai tujuan yang 

dirumuskan pada kompetensi dasar bahkan akan 

lebih baik lagi kalau indikator pencapaian juga 

disampaikan kepada siswa. 

8.  Apersepsi sebelum menerangkan materi baru kurang 

berkaitan dengan materi baru. 

        Apersepsi perlu diterangkan kepada siswa agar siswa 

ada gambaran hubungan antara materi yang lama dan 

materi yang baru.   

9.   Kurang memberikan motivasi kepada siswa. 

 Motivasi sangat perlu agar siswa lebih bersemangat 

dalam belajar dan siswa senang mengikuti pelajaran 
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yang diajarkan oleh guru. Besarkan jiwa mereka dan 

ajak mereka untuk selalu belajar demi masa depan 

mereka. 

10.  Pembagian kelompok siswa terlalu banyak sehingga 

ada siswa yang hanya tergantung pada anggota 

kelompok lain. 

 Membagi kelompok dalam diskusi kelas hendaknya 

tidak terlalu banyak anggota kelompoknya, karena 

jika hal itu teradi maka akan sulit mengontrolnya. 

Sebaiknya dalam membagi kelompok dirancang agar 

semua anggota kelompok ikut aktif dalam diskusi dan 

mengemukakan pendapatnya. 

11.  Evaluasi yang dilakukan guru masih bersifat evaluasi 

kelompok bukan individu. 

Penilaian hendaknya tidak hanya penilaian kelompok, 

tetapi hendaknya  juga dilakukan untuk individu. 

Penilaian kelompok tidak mencerminkan nilai untuk 

individu karena dalam kelompok sering terjadi 

anggota kelompok hanya ikut-ikutan pada 

kelompoknya.   

       Selain hal tersebut di atas, hasil pengamatan 

supervisor pada pelaksanaan  pembelajaran di kelas 

ditemukan : 

1. Nilai RPP lebih besar dari nilai pelaksanaannya di 

kelas, ini berarti bahwa apa yang direncanakan guru 

telah rinci tetapi pelaksanaannya di kelas tidak 

      sesuai dengan  RPP ( dalam mengajar tidak sesuai 

dengan RPP) . 

2. Nilai RPP lebih kecil dari pelaksanaannya di kelas, 

ini berarti bahwa guru  

      tersebut mengajarnya baik sekali. Apa yang 

dilakukan lebih dari apa yang  
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      direncanakan dalam RPP yang dibuatnya. 

       Berdasarkan hasil refleksi dan temuan-temuan pada 

pada sklusI, maka pada  saat penyusunan perencanaan 

untuk siklus II, supervisor mengajak diskusi dengan para 

guru tentang bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang ada, serta memberikan arahan untuk penyusunan 

RPP dan pelaksanaanya di kelas untuk siklus II. 

       Hasil pengamatan pada siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan/perbaikan kemampuan guru baik dalam  

menyusun RPP maupun dalam pelaksanaannya di        

kelas. Kesulitan-kesulitan yang dijumpai pada siklus I 

sudah dapat diatasi.  

       Jika hasil penilaian pada siklus I dan siklus II 

dibandingkan  (dari tabel 1 dan tabel 2 ), terlihat pada tabel 

berikut: 

       Tabel 3 : Hasil penilaian  RPP siklus I dan siklus II 

No.  Nama Guru  Kode Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. Dra Hj.Rr. Dewi 

Zuhriah 

G-1 2.95 3.3 

2. Dra. Sri 

Rahayuningsih 

G-2 3.11 3.33 

3. Dra. Hj. Sri Lestari G-3 2.88 3.28 

4. Dra. Agustina Dwi 

Astuti 

G-4 3.13 3.33 

5. Drs. Sumarwoto G-5 3.11 3.41 

6. Dody Rachman, 

S.Pd 

G-6 2.97 3.28 

7. Arik Wahyu Utari, 

S.Pd 

G-7 2.83 3.3 

8. Masrudi, S.Pd M 2.67 3.08 
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       Dari tabel 4 di atas jika di gambarkan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut ; 

      

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 M

Siklus I

Siklus II

 

         Gambar 4 :  Hasil penilaian  RPP siklus I dan siklus II 

  

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa telah terjadi 

kenaikan nilai yang didapat guru dalam penyusunan RPP 

dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan guru dalam penyusunan  RPP. 

Sedangkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II jika dibandingkan 

(dari tabel 1 dan tabel 2) terlihat pada tabel berikut:  

       Tabel 4. : Hasil penilaian  PBM di Kelas  siklus I dan 

siklus II 

No.  Nama Guru  Kode Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. Dra Hj.Rr. Dewi 

Zuhriah 

G-1 3.04 3.28 
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2. Dra. Sri 

Rahayuningsih 

G-2 3.18 3.3 

3. Dra. Hj. Sri Lestari G-3 2.95 3.31 

4. Dra. Agustina Dwi 

Astuti 

G-4 3.26 3.53 

5. Drs. Sumarwoto G-5 3.07 3.44 

6. Dody Rachman, 

S.Pd 

G-6 3.01 3.38 

7. Arik Wahyu Utari, 

S.Pd 

G-7 2.9 3.25 

8. Masrudi, S.Pd M 2.76 3.03 

 

       Dari tabel 4 di atas jika digambar dengan diagram  

sebagai berikut; 
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       Gambar 5: Hasil penilaian  PBM di Kelas  siklus I dan 

siklus II. 
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Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa telah terjadi 

kenaikan nilai yang didapat guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas  dari siklus I ke siklus II. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru 

dalam  pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

  Jika dilihat dari arti nilai yang diperoleh guru dari 

siklus I ke siklus II ada peningkatan yang sangat baik. 

Dengan memperhatikan keterangan yang ada pada tabel 1, 

yaitu:         

        A = 3.28 – 4.00 Sangat Memuaskan 

        B = 2.78 – 3.27 Memuaskan 

        C = 2.38 – 2.77 Kurang Memuaskan  

       Maka tabel 3 dapat dinyatakan dalam bentuk lain 

seperti tabel berikut : 

       Tabel 5. : Arti dari nilai hasil penilaian  RPP siklus I 

dan siklus II. 

No.  Nama Guru  Kode Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. Dra Hj.Rr. Dewi 

Zuhriah 

G-1 B A 

2. Dra. Sri 

Rahayuningsih 

G-2 B A 

3. Dra. Hj. Sri Lestari G-3 B A 

4. Dra. Agustina Dwi 

Astuti 

G-4 B A 

5. Drs. Sumarwoto G-5 B A 

6. Dody Rachman, 

S.Pd 

G-6 B A 

7. Arik Wahyu Utari, 

S.Pd 

G-7 B A 

8. Masrudi, S.Pd M B B 

 



 

Wasis D. Dwiyogo: PENELITIAN TINDAKAN KEPENGAWASAN 145

         Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa dari siklus I , dari 8 

orang guru matematika yang menjadi sasaran penelitian 

tindakan sekolah ini semuanya mendapatkan nilai B, dan 

pada akhir siklus II  7 orang mendapat A dan 1 orang tetap  

mendapat nilai B. 

         Dari tabel   4 jika dinyatakan berdasarkan arti nilai, 

sebagai berikut:    

 

      Tabel 6 : Arti dari nilai hasil penilaian  PBM di Kelas  

siklus I dan siklus II 

 

No.  Nama Guru  Kode Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. Dra Hj.Rr. Dewi 

Zuhriah 

G-1 B A 

2. Dra. Sri 

Rahayuningsih 

G-2 B A 

3. Dra. Hj. Sri Lestari G-3 B A 

4. Dra. Agustina Dwi 

Astuti 

G-4 B A 

5. Drs. Sumarwoto G-5 B A 

6. Dody Rachman, 

S.Pd 

G-6 B A 

7. Arik Wahyu Utari, 

S.Pd 

G-7 B B 

8. Masrudi, S.Pd M B B 

 

        Dari tabel dapat dilihat bahwa pada siklus I  8 orang 

mendapat nilai B, sedangkan pada akhir siklus II dari 8 

orang guru, 6 orang mendapat nilai A an 2 orang tetap 

mendapat nilai B. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Dari temuan dan penilaian pada saat pengamatan/ 

observasi, dapat disimpulkan bahwa supervisi klinis dapat 

meningkatkan kemampuan guru matemátika dalam 

menyusun RPP dan pelaksanaannya di kelas pada SMA 

Binaan di Kota Malang. 

Berdasarkan kesimpulan di atas disarankan: (1). 

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun 

RPP dan perbaikan pembelajaran  di kelas perlu dilakukan 

supervisi klinis secar rutin oleh pengawas sekolah, kepala 

sekolah, atau oleh guru senior dengan mata pelajaran yang 

sama, (2) agar supervisi klinis dapat berjalan dengan baik 

perlu dibuat program supervisi dan disosialisasikan kepada 

semua guru di sekolah,dan (3) hasil supervisi perlu 

dianalisis untuk membuat program tindak lanjut. 
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6 

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru 
Matematika Dalam Penerapan  
Pembelajaran Kooperatif di SMA Binaan 
Kota Malang Melalui Supervisi Klinis 
 
Drs. Yuwono Patwiyanto, MPd 
Pengawas Kota Malang 
Dr. Wasis D. Dwiyogo, MPd 
Pembimbing, Dosen Universitas Negeri Malang 

 
 

Abtrak: Hasil supervisi yang telah dilaksanakan peneliti, 
penerapan  strategi pembelajaran oleh 8 guru Matematika 
SMA binaan kurang bervariasi dan kurang mengarah  
kepada student oriented. Tujuan dalam penelitian tindakan 
ini adalah untuk memperbaiki/ meningkatkan kompetensi 
pedagogik guru dalam menerapkanpembelajaran 
kooperatif melalui supervisi klinis. Penelitian ini 
dilaksanakan melalui dua siklus, dan hasilnya 
menunjukkan bahwa:Supervisi klinis dapat meningkatkan 
kompetensi pedagogik guru matematika dalam penerapan 
pembelajaran kooperatif, dimana sebagian besar sub 
kompetensi peda-gogik mencapai 87,5% ke atas 
berkualifikasi baik dan baik sekali, dan nilai pelaksanaan 
pembelajaran  mencapai rata-rata 84,37 pada siklus II. 

 
Kata-kata kunci: kompetensi pedagogik guru, 
pembelajaran kooperatif, supervisi klinis. 

 
 

        Sebagaimana dalam Undang-undang No 20 tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional harus mampu 

menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 
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Selanjutnya dikemukakan bahwa pendidik dan tenaga 

kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru 

atau pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran 

memiliki hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sedangkan pengawas sebagai tenaga 

kependidikan adalah merupakan pelaksana teknis dalam 

melakukan pengawasan  pendidikan sejumlah sekolah 

tertentu.       

       Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai 

dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah 

sekolah tertentu dan memiliki tanggung  jawab 

meningkatkan  kualitas proses belajar/bimbingan siswa 

dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Pengawas 

sekolah dapat melaksanakan tugas pengawasan ke sekolah 

demi peningkatan kualitas pembelajaran yang disebut 

supervisi akademik. Supervisi akademik dengan lingkup 

tugasnya membina, membantu, memperbaiki, 

mengembangkan dan meningkatkan proses belajar 

mengajar di kelas, perlu dilakukan secara positif dan 

bukan untuk mencari kesalahan.  

       Proses belajar mengajar di sekolah dilihat sebagai 

suatu sistem adalah seperangkat objek-objek yang terdiri 

dari komponen-komponen yang saling bergantung. 

Supervisor dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada 

komponen-komponen dalam proses belajar mengajar. Hal 

ini seperti dikemukakan oleh Sahertian (1981) dalam 

menganalisis situasi belajar mengajar tersebut atas 

komponen-komponen yang perlu ditingkatkan sebagai 

berikut: (1) Membantu guru dalam memahami strategi 
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belajar mengajar, (2) Membantu guru dalam merumuskan 

tujuan-tujuan pengajaran, (3) Membantu guru dalam 

menyusun berbagai pengalaman belajar, (4) Membantu 

guru dalam menyusun keaktifan belajar, (5) Membantu 

guru dalam meningkatkan ketrampilan dasar mengajar.  

       Hasil supervisi yang telah dilaksanakan peneliti, 

penerapan    strategi pembelajaran oleh guru Matematika 

SMA binaan kurang bervariasi dan kurang mengarah  

kepada student oriented yang bertujuan  untuk 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

(enjoyfull learning). Hal ini bertolak dari pemikiran bahwa 

bila guru dapat menciptakan enjoy full learning, maka akan 

berdampak kepada partisipasi belajar siswa yang optimal. 

Menurut Susilo (2005) bahwa kualitas pembelajaran 

ditentukan oleh tingkat partisipasi siswa di dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian secara jelas bahwa 

kualitas mengajar guru dapat dilihat dari tingkat partisipasi 

siswa.  

       Lebih lanjut Nicholl & Rose (dalam Kristiani,2006) 

menyatakan bahwa semakin   menggembirakan dalam 

belajar, semakin banyak materi yang akan diserap dan 

motivasi belajarnya akan tinggi. Namun berdasarkan data 

yang ada dari tahun sebelumnya menunjukkan hasil 

belajar kognitif  siswa masih rendah. Dari pengalaman 

pelaksanaan supervisi di SMA binaan, khususnya mata 

pelajaran Matematika, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi pedagogik sebagian besar guru perlu 

ditingkatkan. 

       Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 

menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi 

kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Keempat 
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jenis kompetensi guru tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: (a) Kompetensi kepribadian merupakan 

kemampuan personal yang  mencerminkan kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, (b) 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap   

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya, (c) Kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi  pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur 

dan metodologi keilmuannya, (d) Kompetensi sosial 

merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar.          

       Dari keempat jenis kompetensi di atas, kegiatan 

penelitian tindakan ini difokuskan pada peningkatan 

kompetensi pedagogik yang dimiliki guru. Secara rinci 

bahwa kompetensi pedagogik terdiri dari lima sub 

kompetensi, dan setiap sub kompetensi dapat dijabarkan 

menjadi indikator esensial sebagai berikut: (1) Sub 

kompetensi memahami peserta didik secara mendalam 

memiliki indikator esensial: memahami peserta didik 

dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan 

kognitif; memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip perkembangan kepribadian; dan 

mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik, (2)Sub 

kompetensi merancang pembelajaran, termasuk memahami 
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landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami 

landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang 

ingin di capai, dan materi belajar; serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang di pilih, 

(3) Sub kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki 

indikator esensial: menata latar (setting) pembelajaran; dan 

melaksanakan pembelajaran yang kondusif, (4) Sub 

kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan 

melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; 

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); 

dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum, (5) 

Sub kompetensi mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki 

indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai potensi akademik; dan 

memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi non akademik. 

       Menyadari adanya kenyataan yang tidak sesuai dengan 

harapan, maka guru hendaknya  memperbaiki kualitas 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang tepat 

dengan mengaktifkan seluruh siswa yaitu dengan strategi 

pembelajaran kooperatif (berkelompok). Pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan belajar dan bekerja sama untuk 

sampai pada pengalaman yang optimal, baik pengalaman 

individu maupun kelompok, sehingga dalam diri siswa 
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terbentuk sikap saling ketergantungan positif  yang 

menjadikan kerja kelompok berjalan optimal. Keadaan ini 

mendorong siswa dalam kelompok belajar dan bertanggung 

jawab dengan sungguh-sungguh sampai selasainya tugas-

tugas individu dan kelompok.                 

       Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, 

identifikasi masalah yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini adalah bahwa: (1) Guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran kurang mampu memahami karakter 

dan kemampuan siswa, (2).Guru kurang mampu 

menggunakan model pembelajaran kooperatif yang dapat 

menimbulkan motovasi belajar bagi siswa, (3) Guru kurang 

memperhatikan tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

       Tujuan dalam penelitian tindakan ini adalah untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif melalui supervisi 

klinis.      

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian. 

       Penelitian ini  dilaksanakan  selama 2 bulan, mulai  

minggu   pertama  Juli sampai minggu keempat bulan 

Agustus 2007 dan dilaksanakan melalui siklus-siklus yang 

masing-masing meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) observasi atau pengamatan di kelas, dan (4) refleksi, 

dengan prosedur penelitian tindakan  sebagaimana terlihat 

pada diagram 1 
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Diagram1. Prosedur penelitian tindakan. 

Perencanaan

SIKLUS I Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Perencanaan

SIKLUS II Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Refleksi

Refleksi

 

Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian tindakan ini adalah di lima  SMA 

binaan di kota Malang, yaitu  SMA Negeri 4, SMA Negeri 12, 

SMA Islam Baiturrohmah, SMA Islam Ma’arif, dan SMA 

Muhammadiyah 2  Malang di kelas X, XI dan XII. 

 

Subjek Penelitian 

       Subjek penelitiannya adalah 8 guru  Matematika. Guru 

mata pelajaran yang dipilih adalah guru matematika 

karena mereka telah disupervisi dan terdapat temuan-

temuan kekurangan dalam penerapan strategi 

pembelajarannya. Semua guru memiliki latar belakang 

pendidikan Sarjana mata pelajaran Matematika. Tujuh 

orang telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 8 

tahun sebagai guru matematika SMA, sedangkan satu 

orang guru SMA Swata baru 2 (dua) tahun berpengalaman 
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menjadi guru. Para guru di SMA Negeri pada umumnya 

sudah lebih dari satu kali mengikuti penataran, workshop, 

pelatihan yang materinya memuat metode pembelajaran 

dan aktif mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) tingkat kota Malang, tetapi semua guru SMA 

Swasta belum pernah mengikuti penataran, workshop, 

pelatihan,maupun MGMP. 

       Materi  yang  diajarkan  menyesuaikan dengan  

Program Semester (Promes)    dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah disusun guru dengan 

penyesuaian menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif.     

 

HASIL 

       Bertitik tolak dari hasil pelaksanaan supervisi klinis 

yang dilakukan  oleh peneliti terhadap guru-guru yang 

menjadi subjek penelitian, maka dapat dikemukakan 

temuan-temuan penelitian ini. Temuan-temuan penelitian 

tersebut dapat disusun menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu (1) 

hasil pengamatan kompetensi pedagogik guru, dan (2) hasil 

penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

 

Siklus I         

Hasil pengamatan kompetensi pedagogik guru 

          Selama dua jam pelajaran, guru melaksanakan 

pembelajaran di kelas dengan supervisi klinis oleh peneliti. 

Hal-hal yang menjadi fokus pengamatan antara lain adalah 

yang menyangkut kompetensi pedagogik guru, meliputi Sub 

kompetensi: (a) kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, (b) kemampuan menyusun perancangan (RPP), (c) 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, (d) kemampuan 

mengevaluasi hasil belajar, dan (e) pengembangan peserta 
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didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki. 

       Prosentasi nilai berkualifikasi baik dan baik sekali dari 

masing-masing Sub komponen adalah sebagai berikut:  

Sub komponen (a) = 50%,  Sub komponen (b) = 25%,   Sub 

komponen (c) = 25%,  Sub komponen (d) = 0%, dan Sub 

komponen (e) = 0 %. 

 

Hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran di 

kelas 

       Hasil penilaian terhadap kegiatan pembelajaran guru 

di kelas dengan menggunakan instrumen supervisi klinis 

didapat nilai sebagai berikut: rata-rata nilainya adalah 

69,06, nilai kualifikasi baik sebanyak 5 orang guru atau 

62,50%; kualifikasi cukup sebanyak 2 orang atau 25%, dan 

berkualifikasi kurang sebanyak 1 orang atau 12,50%. 

 

Siklus II 

Hasil pengamatan kompetensi pedagogik guru 

       Pada siklus II ini, setelah terlaksananya refleksi, guru 

menyusun RPP yang lebih baik dari pada RPP pada siklus I, 

dan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan supervisi 

klinis oleh peneliti. Hal-hal yang menjadi fokus pengamatan 

antara lain adalah yang menyangkut kompetensi pedagogik 

guru. 

       Prosentasi kualifikasi  baik dan baik sekali didapatkan 

hasil sebagai berikut: Sub komponen (a) = 100%,  Sub 

komponen (b) = 100% ,  Sub komponen (c) = 87,5%,  Sub 

komponen (d) = 87,5%, dan Sub komponen (e) = 62,5%. 
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Hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran di 

kelas 

       Hasil penilaian terhadap kegiatan pembelajaran guru 

di kelas pada siklus II dengan menggunakan instrumen 

supervisi klinis didapat nilai sebagai berikut: rata-rata 

nilainya adalah 84,37,  dan semua guru telah mendapatkan 

kualifikasi baik dan baik sekali. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan kompetensi pedagogik guru dalam 

prosentasi 

       Prosentasi Sub kompetensi pada siklus I, kualifikasi  

baik  dan baik sekali, didapatkan hasil sebagai berikut: Sub 

komponen (a) = 50%,  Sub komponen (b) = 25% ,  Sub 

komponen (c) = 25%,  Sub komponen (d) = 0%, dan Sub 

komponen (e) = 0%. Jadi pada siklus I kualifikasi Sub 

kompetensi pedagogik guru masih rendah. Sedangkan  

prosentasi Sub komponen pada siklus II berkualifikasi baik 

dan baik sekali , didapatkan hasil sebagai berikut: Sub 

komponen (a) = 100%,  Sub komponen (b) = 100% ,  Sub 

komponen (c) = 87,5%,  Sub komponen (d) = 87,5%, dan 

Sub komponen (e) = 62,5%. 

       Karena prosentasi kualifikasi baik dan baik sekali pada 

Sub kompetensi pedagogik guru pada siklus II lebih tinggi 

dari pada siklus I, dan sudah tidak ada yang berkualifikasi 

kurang, serta empat Sub kompetensi berkualifikasi baik 

dan baik sekali  mencapai 87,5% dan 100%, maka dengan 

demikian pelaksanaan supervisi klinis melalui dua siklus 

dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru.      
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Hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran di 

kelas  

       Jika nilai  hasil penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran di kelas pada siklus I, dan hasil penilaian 

terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas pada siklus II 

ditabelkan, maka terlihat sebagai berikut.                     

 

Hasil pengamatan pada siklus I dan siklus II 

 

No Kode Guru Nilai Siklus 

I 

Nilai Siklus 

II 

1 G.1 66.66 87.50 

2 G.2 74.99 91.66 

3 G.3 83.33 83.33 

4 G.4 70.83 87.50 

5 G.5 70.83 83.33 

6 G.6 70.83 87.50 

7 G.7 60.84 79.16 

8 G.8 54.16 75.00 

        

       Pada tabel terlihat bahwa tujuh orang atau 87,5% guru  

mendapatkan peningkatan  nilai, kecuali G.3 mendapatkan 

nilai tetap. Rata-rata nilai pada siklus II (84,37) lebih tinggi 

dibanding rata-rata nilai pada siklus I (69,06). 
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Jika tabel di atas ditunjukkan dengan diagram 

batang, maka terlihat sebagai  berikut. 
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Diagram batang nilai hasil pengamatan Siklus I dan Siklus 

II.                                

            Dari  diagram di atas tampak bahwa pada 

umumnya hasil penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II lebih tinggi dibandingkan pada 

siklus I. Hal tersebut berarti bahwa supervisi klinis dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

PENUTUP 

            Berdasarkan pembahasan mengenai temuan-

temuan penelitian yang telah dikemukakan dalam bab-bab 

tersebut di muka,  dapat disimpulkan bahwa: Supervisi 

klinis dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru 
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matematika dalam penerapan pembelajaran kooperatif di 

SMA binaan Kota Malang. 

  Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka 

dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: (1) Bagi 

guru-guru matematika: Kepada para guru matematika 

disarankan sering menggunakan strategi atau model 

pembelajaran kooperatif  sebagai upaya  untuk  

meningkatkan  mutu proses pembelajaran  di kelasnya, 

terutama guru yang terlibat dalam kegiatan ini, sedangkan 

bagi guru lain dapat digunakan sebagai contoh model 

pembelajaran, (2)  Bagi sekolah: Kepada para Kepala 

Sekolah disarankan agar model pembelajaran kooperatif ini 

nantinya dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan 

guru lainnya, sehingga tercipta suatu situasi pembelajaran 

yang kondusif untuk mengembangkan pembelajaran yang 

berkualitas, (3) Bagi peneliti dan para pengawas yang lain: 

Bagi peneliti dan kepada pengawas lain dapat digunakan 

sebagai model pembinaan guru pada sekolah yang menjadi 

binaannya, (4) Bagi Dinas Pendidikan Kota Malang: Kepada 

Dinas Pendidikan Kota Malang disarankan agar dapat 

digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan 

kebijakan dalam memberi fasilitas penelitian sejenis kepada 

pengawas, kepala sekolah, dan guru yang mengarah 

kepada upaya peningkatan mutu pembelajaran guru, 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu 

pendidikan, (5) Bagi pemerintah pusat: Diharapkan kepada 

pemerintah pusat secara berkelanjutan memprogramkan 

kegiatan penelitian bagi masyarakat pendidikan sehingga  

Standar Nasional Pendidikan segera terwujud secara 

optimal. 
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7 
Usaha Meningkatkan Kompetensi 
Kepala Sekolah Dalam Menyusun Program 
Supervisi Akademik Di Smk Binaan  
Se Kota Malang 
 
Drs. Ami Darmawan, M.Pd 
Pengawas Kota Malang 
Dr. Wasis D. Dwiyogo, MPd 
Pembimbing, Dosen Universitas Negeri Malang 
 

 

Hasil pengamatan pengawas sekolah terhadap 

kinerja kepala SMK se Kota Malang dalam bidang supervisi 

akademik di sekolah masih rendah. Hal ini disebabkan 

kegiatan Kepala Sekolah lebih banyak dikonsentrasikan 

pada tugas manajerial sekolah sedangkan tugas akademik 

(pembelajaran) khususnya supervisi akademik kurang 

mendapatkan perhatian. Padahal Kepala Sekolah memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk membina, memantau, 

memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru di sekolah baik pada tahap persiapan, pelaksanaan 

dan penilaian (Mantja,W. 2002:9). Selain itu para Kepala 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi kepala sekolah  dalam menyusun program 
supervisi akademik melalui kegiatan lokakarya di SMK 
Binaan se Kota Malang. Hasil penelitian tindakan 
sekolah ini menyimpulkan bahwa telah terjadi 
peningkatan kemampuan menyusun program supervisi 
akademik  bagi kepala SMK Kota Malang sebesar dua 
puluh prosen dan setiap SMK Binaan telah memiliki 
program supervisi akademik. 
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Sekolah perlu meningkatkan kompetensi supervisi 

akademik untuk menyusun panduan, program dan 

instrument supervisi akademik.  

Berdasarkan studi awal penelitian tindakan Sekolah 

maka dapatlah dikemukakan identifikasi masalah sebagai 

berikut: (1) kepala SMK Binaan Se Kota Malang belum 

memiliki panduan pengelolaan supervisi akademik guru di 

SMK; (2) kepala SMK Binaan Se Kota Malang belum 

memiliki program kerja supervisi akademik bagi guru di 

SMK; (3) kepala SMK Binaan Se Kota Malang belum 

memiliki instrumen supervisi akademik bagi guru di SMK; 

(4) kepala SMK Binaan Se Kota Malang belum 

melaksanakan supervisi akademik bagi guru di SMK; (5) 

kepala SMK Binaan Se Kota Malang belum pernah 

melakukan penilaian guru secara efektif dalam supervisi 

akademik bagi guru di SMK; (7) kepala SMK Binaan Se 

Kota Malang belum pernah melakukan analisis hasil 

supervisi akademik bagi guru dan melakukan tindak lanjut 

di SMK. Oleh karena itu maka perlu adanya upaya yang 

sungguh-sungguh bagaimana meningkatkan kemampuan 

Kepala SMK Binaan  se Kota Malang menyusun program 

supervisi akademik. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Hal ini dimaksudkan  sebagai upaya untuk 

mengungkapkan secara mendalam gejala dan fenomena 

secara holistik-kontekstual melalui rangkaian kegiatan 

pengumpulan data dari latar yang bersifat alami (natural 

setting). Rancangan penelitian yang digunakan adalah  

rancangan penelitian tindakan sekolah (school  action 

research). Penelitian tindakan  sekolah adalah salah satu 
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strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan tindakan 

nyata dan proses pengem-bangan kemampuan dalam 

mendeteksi dan memecahkan masalah yang terjadi di 

sekolah. Penelitian tindakan sekolah ini memiliki beberapa 

karakteristik, antara lain bersifat situasional, kolaboratif, 

bersifat self evaluative, luwes, memanfaatkan data 

pengamatan, dan perilaku empirik dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: a) perencanaan (planning), b) tindakan 

(acting), c) pengamatan (observing), dan d) refleksi 

(reflecting) Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam 

pengelolaan supervisi akademik di SMK, melalui lokakarya 

dan kunjungan pembinaan sekolah. Teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis data mengalir yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman meliputi  kegiatan 

mereduksi data, menyajikan data, dan menarik 

kesimpulan. 

 

 

HASIL PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil temuan, sebagaimana telah 

dipaparkan di atas maka peneliti melakukan kajian 

pembahasan yang hasilnya dapat dipaparkan sebagai 

berikut: 

 

1. Pembahasan studi pendahuluan 

 Perhatikanlah gambar grafik di bawah ini 
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Gambar 1 

Hasil temuan studi pendahuluan terhadap 10 SMK 
Binaan Se Kota Malang 
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Keterangan: 

A Kepala Sekolah telah memiliki panduan  
pengelolaan supervisi akademik guru di SMK. 

B Kepala Sekolah telah memiliki program  kerja  
supervisi  akademik  bagi guru di SMK. 

C Kepala Sekolah telah memiliki instrumen supervisi 
akademik bagi guru di SMK. 

D Kepala Sekolah telah melaksanakan supervisi 
akademik bagi guru di SMK. 

E Kepala Sekolah telah pernah melakukan penilaian 
guru secara efektif dalam supervisi akademik bagi 
guru di SMK. 

F Kepala Sekolah telah pernah melakukan analisis 
hasil supervisi akademik bagi guru dan melakukan 
tindak lanjut di SMK. 

GKepala Sekolah telah melakukan tindak lanjut 
pembinaan supervisi akademik bagi guru di SMK. 
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Memperhatikan temuan sebagaimana dituangkan 

dalam gambar 1 tersebut diatas, maka dapat diketahui 

bahwa pada umumnya dari sepuluh SMK Binaan se Kota 

Malang belum memiliki dan melaksanakan program 

supervisi akademik di sekolah. Oleh karenanya diperlukan 

usaha untuk meningkatkan kemampuan supervisi 

akademik melalui kegiatan lokakarya dan kunjungan 

pembinaan. 

 

2. Pembahasan siklus pertama 

Berdasarkan analisis hasil temuan dalam penelitian 

tindakan sekolah dapat diketahui bahwa tingkat 

pencapaian kemampuan peserta lokakarya sebelum 

dilaksanakan lokakarya rata-rata sebesar 5,7 (lima koma 

tujuh) atau kategori cukup. Selanjutnya peneliti 

menjelaskan materi lokakarya tntang supervisi akademik 

dan memberikan postes yang hasilnya memperoleh nilai 

rata- rata 7,7 (tujuh koma tujuh). atau sebesar 77 %. 

Artinya terdapat kenaikan kemampuan menyusun program 

supervisi akademik Kepala SMK Binaan se Kota Malang 

dari 5,7 (lima koma tujuah) menjadi 7,7 (tujuah koma 

tujuh) atau terdapat kenaikan 20 %.  

 

3. Pembahasan siklus kedua 

Berdasarkan gambar grafik 2 sebagaimana disajikan 

di bawah ini, maka dapat diketahui bahwa dari 10 

(sepuluh) SMK Binaan se Kota Malang telah memiliki: 

panduan  pengelolaan supervisi akademik guru di SMK; 

telah memiliki  program  kerja  supervisi  akademik  bagi 

guru di SMK; telah memiliki instrumen supervisi akademik 

bagi guru di SMK; Bapak / Ibu Kepala Sekolah merasakan 

bahwa tujuan lokakarya supervisi akademik bagi Kepla 
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SMK  ini dapat dicapai; Bapak / Ibu Kepala Sekolah juga 

merasakan adanya peningkatan kemampuan baik 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam menyusun 

program supervisi akademik; selain itu Bapak / Ibu Kepala 

Sekolah juga merasakan adanya manfaat dalam lokakarya 

supervisi akademik ini. Manfaat itu terletak telah 

tersedianya dokumen supervisi akademik di setiap sekolah 

binaan sehingga sekolah dapat langsung 

mempergunakannya untuk pelaksanaan supervisi 

akademik. 

Gambar 2 

Grafik Hasil Akhir Penyusunan Program Supervisi 
Akademik 
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Keterangan: 

Kode Pernyataan 
  
A Kepala Sekolah telah memiliki panduan  

pengelolaan supervisi akademik guru di SMK. 
B Kepala Sekolah telah memiliki program  kerja  
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supervisi  akademik  bagi guru di SMK 
C Kepala Sekolah telah memiliki instrumen 

supervisi akademik bagi guru di SMK. 
D Kepala Sekolah merasakan bahwa tujuan 

lokakarya supervisi akademik bagi Kepla 
SMK  ini dapat dicapai. 

E Kepala Sekolah merasakan adanya 
penambahan pengetahuan, sikap dan 
ketrampilan dalam penyusunan dokumen 
supervisi akademik. 

F Kepala Sekolah menemukan / merasakan 
adanya manfaat dalam lokakarya supervisi 
akademik ini. 

G Kepala Sekolah setuju bahwa manfaat itu 
terletak telah tersedianya dokumen supervisi 
akademik di sekolah masing-masing sehingga 
sekolah dapat langsung mempergunakannya 
untuk supervisi. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Hasil studi pendahuluan telah ditemukan bahwa 

para Kepala SMK Binaan se Kota Malang belum 

seluruhnya memiliki panduan, program, instrumen 

supervisi akademik di sekolah. 

b. Pada siklus pertama peneliti berkolaborasi bersama 

dengan para Kepala SMK Binaan Se Kota Malang 

dalam forum lokakarya penyusunan program 

supervisi akademik. Kegiatan lokakarya ini 

dilakukan perencanaan, pengorganisasi, dan 

pelaksanaan serta dievaluasi dengan sebaik-baiknya, 

sehingga kegiatan lokakarya ini telah dapat 

menghasilkan simpulan sementara bahwa 10 

(sepuluh) SMK Binaan se Kota Malang 100 % telah 

memiliki draft bersama yang terdiri atas: (a) panduan  
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pengelolaan supervisi akademik guru di SMK; (b) 

program  kerja  supervisi  akademik  bagi guru di 

SMK; (3) instrumen supervisi akademik SMK Binaan 

Kota Malang. Selain itu terjadi peningkatan 

kompetensi Kepala SMK Binaan se Kota Malang 

dalam mengelola supervisi akademik yang tercermin 

dari perolehan nilai pretes semula memperoleh nilai 

rata-rata 5.7 (57 %) meningkat menjadi 7.7 (77%) 

atau terjadi peningkatan kemampuan sebesar 20 %. 

c. Kelemahan atau kekurangan yang ditemukan dalam 

hasil akhir kegiatan lokakarya pada siklus pertama 

adalah:  draft panduan, program dan instrumen 

supervisi akademik SMK belum dapat dipergunakan 

secara langsung dalam supervisi akademik di setiap 

SMK Binaan se Kota Malang karena harus 

disesuaikan dengan situasi kondisi dan kebutuhan 

SMK Binaan se Kota Malang. Oleh karenanya perlu 

dilakukan revisi terhadap hasil kerja dalam 

lokakarya pada siklus pertama melalui kegiatan 

siklus kedua dalam bentuk kunjungan pembinaan 

langsung per SMK binaan se Kota Malang. 

d. Kesimpulan akhir dari penelitian tindakan sekolah 

(PTS) pada siklus kedua  tentang supervisi akademik 

di SMK Binaan se Kota Malang menunjukkan bahwa 

berdasarkan gambar grafik 2  setiap SMK Binaan se 

Kota Malang sebanyak 10 (sepuluh) SMK telah 

memiliki dokumen supervisi akademik yang terdiri 

atas: (1) Buku Panduan Supervisi Akademik; (2) 

Program Supervisi Akademik; dan (3) Instrumen 

Supervisi Akademik telah siap untuk diberlakukan 

pelaksanaannya dalam kegiatan pembelajaran. 
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2. Saran 

a. Bagi Kepala SMK Di Kota Malang dapat untuk 

memanfaatkan hasil penelitian tindakan sekolah ini 

dalam melakukan supervisi akademis di sekolahnya.  

b. Pengawas SMK. Di Kota Malang dapat untuk 

memanfaatkan hasil penelitian tindakan sekolah ini 

dalam melakukan supervisi akademis di sekolah 

binaannya, dalam hal penyusunan program Supervisi 

akademik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan 

evaluasinya; serta dapat dijadikan rujukan dalam 

penelitian tindakan sekolah bagi pengawas sekolah dan 

untuk keperluan membina penelitian tindakan kelas 

yang dilakukan oleh guru maupun Kepala Sekolah. 

c. Guru SMK. Di Kota Malang, hasil penelitian tindakan 

sekolah ini dapat dijadikan contoh model, bagi 

pengembangan dan peningkatan penelitian tindakan 

kelas yang dilakukan oleh para guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

d. Bagi Peserta Didik (siswa), penerapan supervisi akademik 

yang dilakukan kepada para guru diharapkan akan 

dapat meningkatkan layanan kualitas pembelajaran 

yang diberikan oleh guru. Kualitas layanan 

pembelajaran yang bermutu akan berdampak kepada 

upaya untuk meningkatkan mutu dari para siswanya. 

Oleh karena itu peran aktif siswa dalam memberikan 

masukan penyempurnaan kegiatan pengelolaan 

supervisi akademik sangat diharapkan. 

e. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kota Malang), 

untuk dapatnya berpartisipasi aktif, terlibat dan 

melibatkan diri dalam memberikan dukungan terhadap 

pembinaan serta bantuan dana untuk tumbuh 

berkembangnya pembiasaan melakukan penelitian 
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tindakan sekolah/kelas bagi para pengawas sekolah, 

kepala sekolah dan guru.  

f.  PTS ini untuk dilakukan penelitian tindakan sekolah 

berikutnya, sehingga akan didapatkan hasil yang lebih 

baik bagi peningkatan kualitas pembelajaran di Sekolah 

Menengah Kejuruan Kota Malang. 
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8 

Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah 
Dalam Pelaksanaan Supervisi Klinis 
Melalui Pelatihan Di SMA Binaan  
Kota Malang 
 
Achmad Subakir 
Pengawas Kota malang 
Dra. Carolina L Radjah, MKes 
Pembimbing, Dosen Universitas Negeri Malang 

 
Abstrak: Supervisi bagian integral yang melekat pada 
jabatan kepala sekolah, kenyataan guru kurang antusias 
terhadap pelaksanaan supervisi. Melalui pelatihan supervisi 
klinis di SMA binaan Kota Malang diharapkan ada 
peningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam 
melaksanakan supervisi. Sehingga kegiatan supervisi 
menjadi harapan guru. Oleh karenanya perlu ditumbuhkan 
hubungan kolegial yang bersifat kesejawatan. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 
sekolah melalui siklus yang tiap siklusnya terdiri dari: (1) 
perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) 
refleksi. Dalam merekam data peneliti menggunakan 
instrumen penilaian rencana pembelajaran dan 
pengamatan PBM yang diadopsi dari instrumen sertifikasi 
(2007). Sedang instrumen penilaian proses supervisi klinis, 
dan instrumen penunjang observasi pembelajaran yang 
fokus pada ketrampilan dasar mengajar diadopsi dari 
Maisyaroh (2002). Hasil penelitian ini diharapkan: (1) 
program kegiatan supervisi klinis perlu dibiasakan untuk 
menumbuhkan budaya sekolah yang efektif, (2) 
disosialisasikan kepada semua guru di sekolah., dan (3) 
ada program tindak lanjut. 

 

Kata Kunci: Supervisi klinis, kemampuan kepala sekolah, 

kesejawatan 
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Supervisi kepala sekolah terhadap guru berorientasi 

atau berpusat pada kebutuhan dan kepentingan guru. 

Tuntutan pendidikan kedepan supervisor seharusnya 

berfokus pada guru, fokus utama pada kepentingan 

pengembangan kemampuan guru, dilaksanakan dalam 

suasana demokratis, dalam kesetaraan dan kesejawatan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut Kepala Sekolah 

diharapkan mampu membangun kodisi kultural, filosofis, 

psikologis, sosial, sosiologis dan kesempatan berkarir 

seluas-luasnya untuk mendorong para guru 

mengembangkan diri melalui kegiatan bantuan supervisi 

(Sahertian 2000).  

Menyadari adanya kenyataan bahwa serigkali 

harapan berbeda dengan fakta, temuan lapangan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi cenderung 

bersifat evaluatif, sehingga kesan umum kurang nyaman 

bagi guru ketika diadakan supervisi. Sehingga hasil yang 

diharapkan belum memuaskan, dalam artian bahwa 

supervisi yang dilakukan selama ini belum dapat  

memberikan kontribusi perubahan wawasan dan 

kesempatan berkembang atas inisiatif guru. Pelaksanaan 

supervisi di sekolah-sekolah pada umumnya cenderung 

bersifat korektif. Ciri-ciri yang nampak pada supervisi yang 

dilaksanakan tersebut berpusat pada kepala sekolah dan 

kurang interaktif, suasana yang kaku, serius, satu arah 

dan bersifat mengontrol. Dalam bentuk supervisi semacam 

ini, guru hanya berperan sebagai penerima informasi 

secara pasif karena hanya mendengarkan dan mencatat 

pengarahan dari kepala sekolah, bukan sebaliknya. Oleh 

karena itu peneliti lebih kepada memberi penyegaran 

tentang penggunaan model supervisi klinis sebagai 
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alternatif, sebagai pilihan dari berbagai pendekatan dan 

teknik supervisi yang ada, dengan harapan penerapan 

supervisi klinis lebih memberikan kontribusi perubahan 

perilaku utamanya dalam proses interaksi. Berdasar latar 

belakang tersebut diatas upaya perbaikan supervisi 

dilaksanakan dengan bentuk kegiatan penelitian tindakan 

sekolah berupa peningkatan kemampuan kepala sekolah 

dalam pelaksanaan supervisi klinis melalui pelatihan di 

SMA binaan Kota Malang.  

Kompetensi menurut Kepmendiknas No. 

045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai 

seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan 

tertentu. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, 

ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak (Puskur,2002). Beberapa 

kompetensi yang melekat pada kepala sekolah, salah 

satunya adalah supervisi (Permendiknas 13 Tahun 2007). 

Supervisi, dimaknai  sebagai usaha memberi layanan 

kepada guru baik secara individual maupun secara 

kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. 

Sedangkan tujuan supervisi, adalah memberikan layanan 

dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru. (Sahertian 2000: 19). 

Dalam kegiatan supervisi diperlukan suatu perencanaan. 

Setiap kali seorang supervisor akan memulai kegiatan 

supervisi ia harus mempunyai perencanaan supervisi. 

Perencanaan itu mungkin ada dalam pikiran saja atau 

mungkin pula dituangkan secara rinci di atas kertas dalam 

suatu rencana kerja. Dalam melaksanakan supervisi, 

supervisor dapat memulai dari observasi dan kunjungan 

kelas, karena teknik itulah yang dapat digunakan untuk 
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mendeteksi kekuatan dan kelemahan mengajar guru 

(Mantja W 2002: 117) Diperkuat dengan pendapatnya 

Neagly dan Evans (1980) bahwa observasi dan kunjungan 

kelas diikuti dengan conference (pre dan post) adalah 

tulang punggung supervisi.  

Pengertian klinis dalam supervisi ini memberikan 

unsur-unsur sebagai berikut: (1) Hubungan tatap muka 

antara supervisor dengan guru dalam proses supervisi, (2) 

berpusat pada keinginan guru, berkaitan dengan tingkah 

laku aktual dalam kelas, (3) observasi dilakukan langsung 

secara cermat oleh supervisor, (4) data observasi 

dideskrisikan secara rinci, (5) analisis dan interprestasi 

data dilakukan secara bersama antara supervisor dan guru, 

(6) bimbingan supervisor yang diberikan kepada guru 

bersifat bantuan bukan instruksi, (7) berlangsung dalam 

suasana akrab dengan sikap terbuka dari supervisor dan 

guru (Sulo S.L. LA 1984:5), maka dapatlah diambil suatu 

kesimpulan bahwa supervisi klinis  adalah pemberian 

layanan dan bantuan pengembangan profesional guru, 

yang difokuskan pada kebutuhan guru dalam 

meningkatkan ketrampilan mengajar melalui sarana siklus 

mulai dari perencanaan , pengamatan dan pemberian 

balikan  

Ciri-ciri supervisi klinis sebagai berikut: (a) 

bimbingan supervisor terhadap guru bersifat membantu, 

bukan instruksi, (b) jenis ketrampilan yang di supervisi 

didasarkan usulkan guru, tetapi disepakati melalui 

pengkajian bersama antara guru dengan supervisor, (c) 

meskipun guru mempergunakan berbagai ketrampilan 

mengajar secara terintegrasi, tetapi sasaran supervisi 

hanya pada beberapa ketrampilan tertentu saja, (d) 

instrumen observasi dikembangkan/disepakati bersama 
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antara supervisor dan guru, berdasarkan kontrak, (e) 

balikan diberikan dengan segera dan obyektif sesuai 

dengan data yang direkam oleh instrumen observasi, (f) 

meskipun supervisor telah menganalisis dan 

menginterpretasi data yang direkam oleh instrumen 

observasi, tetapi datam diskusi balikan calon guru di-

minta- terlebih dahulu menganalisis penampilannya, (g) 

supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan 

daripada memerintah mengarahkan, (h) supervisi 

berlangsung dalam suasana intim dan terbuka, (i) 

supervisi berlangsung dalam siklus yang meliputi 

perencanaan, observasi, dan diskusi balikan (Sulo S.L 

LA, 1984). 

Melaksanakan kegiatan supervisi klinis intinya 

adalah bekerja-sama antara guru dengan supervisor yang 

bersifat kolaboratif. Kegiatan yang didasari atas kontrak 

kerjasama antara guru dengan supervisor dalam 

melaksanakan kegiatan supervisi, maka untuk efektifnya 

pelaksanakan supervisi klinis mempersyaratkan guru 

sebagai klien minimal mempunyai tanggung jawab sedang, 

dan mempunyai abstraksi tinggi tetapi komitmen rendah, 

atau komitmen tinggi tetapi abstraksinya  rendah. Dalam 

bukunya Ali Imron (1995), yang bersumber dari Glickman 

menyebutkan sebagai berikut: 

Tanggung jawab 

guru 

Tinggi Sedang Rendah 

Tanggung jawab 

pembinaan 

Rendah Sedang Tinggi 

Pandangan 

pembinaan 

Non 

Directive 

Collaborative Directive 

Metode 

pembinaan 

Self 

assesment 

Mutual 

Contract 

Delineated 

standarts 
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Dipandang dari sudut komitmen dan kemampuan 

berabstraksi, guru dapat dikelompokan, sebagai berkiut: 

 

 

S

edan

g 

dipa

nda

ng 

dari 

perilaku pembinaan yang bersifat kolaboratif, terinci 

sebagai berikut: 

P G 

1. Mendengarkan ..... 1 Kunci 
2. Klarifikasi ........... 2 G =  Tanggungjawab guru 

maksimum 
3. Mendorong........... 3 g  = Tanggungjawab 

guru minimum 
4. Persentasi ............. 4 P  =  

Tanggungjawab pembinan maksimum 
5. Pemecahan ........... 5 p  =  

Tanggungjawab pembina minimum 
6. Negosiasi ............. 6 
7. Demontrasi .......... 7 
8. Mengarahkan........ 8 
9. Standarisasi .......... 9 
10. Penguatan .........10 

g p 

a.  Pembina mempersentasikan tentang hal yang 
dibina 

b. Pembina  bertanya kepada guru mengenai 
persepsinya terhadap hal yang dibina. 

c.  Pembina mendengarkan guru 

Abstrak 
Pengamat, 

Analitik 
Kolaboratif 
Komitmen 

Tinggi 
Profesional 
Non Direktif 
Komitmen 

Rendah 

Direktif 
Drop out 
Abstrak 

Tinggi 

Kolaboratif 
Kerja tidak focus 

Rendah 
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d.  Pembina dan guru mengajukan alternatif 
pemecahan 

e.  Pembina dan guru bernegoisasi. 
 

Hasil : Kontrak antara guru dan pembina 

 

(Sumber: Glickman, CD,1981. Development 

Supervision,  Alexandria: ASCD.h.29) 

 

Penelitian tindakan merupakan penelitian 

bermaksud melakukan perbaikan tentang realitas sosial. 

Sebagai suatu penelitian terapan, peneliti dalam penelitian 

tindakan terlibat aktif dalam tindakan pemecahan masalah. 

Peneliti bertindak sebagai observer dan sekaligus sebagai 

partisipan pada komunitas yang diteliti  untuk melakukan 

perubahan dan perbaikan. Tindakan dan latar belakang 

tindakan dilakukan berdasarkan teori dan program yang 

bersifat ilmiah (Dwiyogo.2006:2). Model penelitian tindakan 

sekolah (PTS) yang dipergunakan dalam penelitian ini 

mengadopsi dari penelitian tindakan kelas (PTK). Langkah-

langkah pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan prinsip-

prinsip dasar penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan 

penelitian tindakan sekolah melalui beberapa tahap yang 

berlangsung dalam bentuk siklus dan bersifat spiral. 

Rancangan penelitian tindakan sekolah ini menggunakan 

model Kemmis dan Mc Taggart. Yakni satu siklus terdiri 

atas empat kegiatan, yaitu (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (Depdikbud, 

1999:20). Untuk studi pendahuluan penelitian ini 

dilaksanakan di SMA Negeri dan Swasta Binaan sebanyak 6 

Sekolah. Sedangkan pelaksanaan tindakan dalam bentuk 

pelatihan dilakukan di SMA Negeri 2 Malang, Jln. 

Laksamana Martadinata No. 68 Kota Malang.  Untuk 
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memudahkan memahami alur penelitian ini, peneliti 

menggambarkan-nya dalam bentuk bagan. Alur penelitian 

dengan menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart 

tersebut tergambar dalam gambar bagan  berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar hasil observasi awal dalam bentuk pretes 

terekam bahwa dari 12 butir soal yang disajikan terdiri dari 

11 pilihan ganda dan 1 butir soal berbentuk isian berskor 

4. Hasil pretes menunjukan rata-rata nilai yang dicapai 

baru mencapai 64,00, yang tertinggi nilai 73,33 dan 

terendah nilai 53,33. Secara umum pengetahuan dan 

pemahaman tentang konsep supervise klinis cukup 

Siklus  

Rencana Tindakan 

Pelaksanaan Tindakan dan Observasi Tahap 
Pertemuan Pendahuluan Supervisi Klinis Tahap 
Observasi PBM Supervisi Klinis Tahap Pertemuan 

Balikan Supervisi Klinis 

Studi Pendahuluan 

Refeksi Tindakan 

Berhasil 
Simpulan 

Belum 

Berhasil 

Siklus  N Rencana Tindakan  
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memadai.  

Selanjutkan peneliti menyajian materi yang diakhiri 

dengan curah pendapat, dari hasil curah pendapat tercatat 

bahwa kepala sekolah SMA binaan belum pernah 

melaksanakan supervisi klinis, juga belum pernah 

memperoleh secara khusus pengetahuan atau pelatihan 

tentang supervisi klinis, sementara ini hanya sampai pada 

tingkatan mendengar informasi. Demikian juga pandangan 

guru menunjukkan kesan positif terhadap pemahaman 

konsep supervisi klinis, menurut guru apabila hal ini 

dilaksanakan dengan baik hubungan kepala sekolah 

dengan guru akan menjadi lebih terbuka, memudahkan 

komunikasi berkaitan dengan hal-hal perbaikan maupun 

peningkatan pembelajaran dikelas.  

Kegiatan selanjutnya telaah RPP dan PBM bagi 

kepala sekolah dan evaluasi diri bagi guru, dengan 

menggunakan instrumen dari program sertifikasi (2007), 

menunjukan grafik  sebagai berikut. 
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Dalam pertemuan pendahuluan terekam dalam 

menciptakan suasana yang menyenangkan bagi guru 

dalam keakraban skor 86.67, dalam mereview komponen 

ketrampilan yang akan diterapkan oleh guru baru 

mencapai skor 73.33, bersama guru memilih dan 

mengembangkan instrumen observasi 75.00, kegiatan 

mereview rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh 

guru menunjuk capaian skor 76.67, supervisor dan guru 

mendiskusikan instrument cukup memadai skor 81.67, 

dalam membicarakan bersama dengan guru tentang 

kontrak untuk persetujuan bersama sangat baik  98.33, 

sedang rerata seluruh kegiatan pertemuan pendahuluan 

mencapai 82.22.yaitu kategori baik. 

Pada dasarnya kepala sekolah dalam mengamati 

pembelajaran tidak ada interaksi langsung, kepala sekolah 

hanya melihat, mendengar dan merasakan yang terjadi 

didalam pembelajaran, kemudian mencatat hal-hal yang 

dibutuhkan untuk bahan pertemuan balikan.  

Dalam pertemuan balikan dapat diurai sebagai 
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berikut: (1) supervisor memberi penguatan terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan guru 85.00, (2) supervisor 

menanyakan rencana pembelajaran yang telah dan belum 

dicapaibaru memperoleh skor 76.67, (3) dalam mereview 

rencana pembelajaran mencapai 75.00, (4) supervisor 

mereview tingkat ketrampilan yang telah ditetapkan baru 

memperoleh 76.67, supervisor menanyakan perasaan guru, 

tentang jalannya pelajaran berdasarkan target mendapat 

skor 73.33, (5) dalam menunjukkan data hasil observasi 

yang diinterpretasi supervisor, kemudian memberi waktu 

guru untuk menganalisis dan menginterpretasinya baru 

mendapat skor 73.33, (6) menanyakan kembali perasaan 

guru tentang hasil analisis dan interpretasinya

 mendapat skor 75.00, (7) menanyakan perasaan 

guru tentang  keinginan yang sebenarnya dicapai cukup 

memadai mencapai skor 80.00, (8) dalam menyimpulkan 

hasil dengan melihat keinginan yang   sebenarnya dicapai 

cukup bik dengan skor 85.00. (9) dalam menentukan 

bersama rencana mengajar yang akan datang cukup baik 

85.00, sedang retarata baru memperoleh kategori baik 

(78.50). 

Hasil postes yang dihimpun sangat memuaskan, 

karena rerata hasil skor yang diperoleh 94,00 kategori 

sangat baik, yang terendah skor 86,67 masih kategori 

sangat baik dan skor maksimal dieroleh 4 peserta baik dari 

unsur guru dan kepala sekolah keduanya telah mewakili.  

Hasil refleksi dari siklus 1, menurut pengamatan 

peneliti pada dasarnya kemampuan untuk melaksanakan 

supervisi klinis yang dilakukan oleh kepala sekolah 

bersama guru untuk memperbaiki kualitas pembelajaran 

cukup memadai dan sudah dimiliki. Pembiasaan 

pelaksanaan kegiatan supervisi klinis di sekolah perlu terus 
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dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi bagian budaya 

sekolah dan secara terus menerus dilakukan perbaikan. 

Budaya inilah yang diharapkan, karena terbangunnya 

budaya sangat menunjang pelembagaan budaya 

demokratisasi sekolah. Maka untuk itu agar tampak 

keberhasilan penelitian tindakan sekolah ini perlu tindak 

lanjut dalam siklus II yang berfokus pada proses kegiatan 

supervisi klinis. 

Secara umum capaian hasil siklus 2 ada 

peningkatan, hal ini bisa dilihat pertama perbandingan 

antara hasil pre dan postes rata-rata dicapai ada 

peningkatan tertuang pada grafik dibawah ini.  

Yang semula dalam siklus 1 terendah menunjuk 

skor 73,33 meningkat 85,00. Dari yang tertinggi 98,33 

menjadi 100,00, demikian juga reratanya dari 82.22 

menjadi 93.75. 
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Dalam pertemuan pendahuluan diperoleh 

perbandingan skor sbagai berikut.  
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Secara keseluruhan pertemuan menunjukan 

kenaikan, hal ini disebabkan kepala sekolah dalam 

berteinteraksi mulai mencair, sudah tida terlalu 

mendiminasi peran dalam berkomunikasi. Bisa dilihat dari 

rerata dari 82.22 kategori baik meningkat menjadi  skor 

93.75 kategori sangat baik. 

Sedang dalam proses observasi pembelajaran tidak 

terjadi interaksi komunikasi verbal antara kepala sekolah 

dengan guru, yang terjadi adalah kepala sekolah hanya 

merekam apa yang terjadi dalam pembelajara. Apa yang 

dilihat, didengar dan dirasakan oleh kepala sekolah sebagai 

bagian informasi yang dapat disampaikan pada pertemuan 

balikan. Pada peretmuan balikan tergambar sebagai 

berikut. 
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Dari grafik diatas secara keseluruhan kegiatan 

pertemuan balikan ada peningkatan yang semula rerata 

diperoleh 78,50 menjadi 90,00, hal ini menunjukan 

kesadararan akan hubungan kesejawatan mulai cair, 

kepala sekolah lebih banyak mendengar dan bertanya 

daripada menunjukan kelemahan-kelemahan yang dicatat 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebagai akhir dapat simpulkan bahwa berdasarkan 

hasil temuan dan analisis pembahasan dalam pelaksanaan 

praktik supervisi klinis bagi Kepala SMA Binaan Kota 

Malang, baik pada pertemuan pendahuluan, pelaksanaan 

observasi pembelajaran maupun dalam pertemuan balikan 

telah diperoleh nilai yang mememuaskan atau termasuk 

dalam kategori sangat baik. Untuk itu disarankan bahwa 

perlu secara terus menerus diprogramkan untuk 

dilaksanakan sehingga supervisi klinis menjadi kebiasaan 

bagi pembentukan budaya sekolah yang demokratis dan 

efektif. 
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9 
Peningkatan Kemampuan  Guru Dalam  
Penyusunan  Silabus Melalui Workshop Pada 
Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK) Binaan 
Di Kota Malang 

 
Drs. Tugiri 
Pengawas Kota Malang 
Dra. Carolina L. Radjah, MKes 
Pembimbing, Dosen Universitas Negeri Malang 

 
 
Abstrak: Seorang pendidik berkewajiban mempunyai 
komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus 
memiliki silabus mata pelajaran  yang diajarkan yang 
sesuai dengan panduan penyusunan silabus yang ada. 
Namun dilapangan menunjukkan bahwa: (1) masih adanya 
sebagian guru yang belum menyusun sendiri  silabus mata 
pelajaran yang diajarkan, tetapi hanya mengambil silabus 
yang telah ada dari fihak lain, (2) masih adanya sebagian 
guru yang telah menyusun sendiri silabus mata pelajaran 
yang diajarkan, tapi belum sesuai dengan panduan 
Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus Untuk itu perlu 
adanya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 
silabus mata pelajaran yang diajarkan. Penelitian tindakan 
sekolah dengan judul : Peningkatan Kemampuan  Guru 
Dalam  Penyusunan  Silabus Melalui Workshop Pada 
Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK) Binaan DiKota Malang 
dilakukan untuk membantu guru dalam menyusun silabus 
yang baik dan benar. 

 
Kata-kata kunci: kemampuan guru, silabus, workshop 

 
         
 Sebagaimana dalam Undang – Undang No 20 tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bahwa sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 
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kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi 

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan.  Selanjutnya dikemukakan bahwa 

pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban 

mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan., maka 

seorang guru SMK harus memiliki kompetensi pedagogik 

khususnya penguasaan dalam menyusun rencana 

pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas 

guru adalah menyusun program pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Dalam penyusunan program pmbelajaran, 

guru harus membuat silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sebagai bagian dari perangkat pembelajaran. 

 Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti 

menunjukkan bahwa:  (1) masih adanya sebagian guru 

yang belum melaksanakan penyusunan sendiri  silabus 

mata pelajaran yang diajarkan, tetapi hanya mengambil/ 

mencontoh silabus yang telah ada dari fihak lain, (2) masih 

adanya sebagian guru yang telah melaksanakan 

penyusunan sendiri silabus mata pelajaran yang diajarkan, 

tapi belum sesuai dengan panduan Bimbingan Teknis 

Penyusunan Silabus yang dikeluarkan oleh Depdiknas, 

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  

Kompetensi adalah merupakan perpaduan dari 

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direflesikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa, E 2002)  



 

Wasis D. Dwiyogo: PENELITIAN TINDAKAN KEPENGAWASAN 192

 Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 

Tentang Guru Dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan , ketrampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.  

 Dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan 

kompetensi guru adalah pengetahuan, ketrampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru dalam melaksanakan tugas (Yamin,2006) 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu 

dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang 

mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. 

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian ( Badan Standar Nasional 

Pendidikan,2006). 

Senada dengan itu “silabus merupakan rencana dan 

pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan 

kelas, dan penilaian hasil belajar”. (Depdiknas, 2002). 

Dari pengertian diatas menunjukan bahwa silabus 

harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-

komponen yang saling berkaitan untuk memenuhi target 

pencapaian Kompetensi Dasar. Workshop adalah suatu 

usaha untuk mengembangkan kesanggupan berpikir  dan 

bekerja bersama-sama baik  mengenai masalah-masalah 

teoritis maupun praktis dengan maksud untuk 

meningkatkan kualitas hidup pada umumnya serta 

kualitas professional pada kususnya atau workshop adalah 
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suatu situasi yang didalamnya orang bekerja dan belajar 

secara bersama, suatu situasi orang belajar dengan orang 

lain atas tanggung jawab bersama (Sahertian,   2000). 

Sesuai dengan uraian di atas, maka penulis ingin 

meningkatkan kemampuan/kompetensi guru mata 

pelajaran di sekolah binaan dalam menyusun silabus 

melalui workshop  dalam bentuk  penelitian tindakan  

sekolah.   

 Tujuan penelitian tindakan sekolah ini ádalah: (1) 

untuk mengetahui bagaimana tingkat penguasan guru 

dalam menyusun silabus, (2) untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam menyusun    silabus melalui 

workshop. 

 

METODE 

Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini 

tindakan sekolah ini dilakukan melalui siklus-siklus, yang 

tiap siklus terdiri dari; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan atau observasi, dan (4) refleksi. Perencanaan 

dilakukan sebelum siklus I dilaksanakan, diawali dengan 

refleksi awal untuk mengetahui permasalahan yang sedang 

dihadapi guru penyusunansilabus. Setelah perencanaan 

dilanjutkan dengan pelaksanaan terhadap isi perencanaan, 

kemudian diamati/diobservasi untuk melihat hasil yang 

diperoleh dengan menggunakan format/instrumen  

penilaian yang telah disediakan sebelumnya. Hasil 

observasi  dan refleksi digunakan untuk bahan 

perencanaan untuk siklus berikutnya.  Metode penelitian 

untuk memecahkan masalah digunakan penelitian 

tindakan sekolah melalui dua siklus yang tiap siklus terdiri 

dari: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan/ 

observasi, dan (4) refleksi. 
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Sedang lokasi penelitian tindakan sekolah ini adalah  

(1)  SMK Negeri 4 Malang, (2)  SMK Negeri 9 Malang, (3) 

SMK Negeri 10 Malang, (4) SMK YP 17-1 Malang, (5) SMK 

Bina Bangsa, (6) SMK Arjuna 1, (7) SMK Telkom Sandhy 

Putra, (8) SMK Wisnu Wardhana, (9) SMK Muhammaddiyah 

3 Malang, (10) SMK Shalahuddin  2, dengan subjek 

penelitian  adalah guru-guru mata pelajaran  pada sekolah 

binaan sebanyak 11 orang. 

Siklus-siklus tersebut dapat digambarkan : 

               

      Gambar 1 . Siklus-siklus penelitian tindakan sekolah.  

Perencanaan 

SIKLUS I Pelaksanaan 

Pengamatan/observasi 

Perencanaan 

SIKLUS II Pelaksanaan 

Pengamatan/observasi 

Refleksi 

Refleksi 

? 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa setiap siklus 

diawali dengan perencanaan. 

 

Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil observasi pada siklus I ditemukan 

bahwa  (1) masih adanya sebagian guru yang belum 

melaksanakan penyusunan sendiri  silabus mata pelajaran 

yang diajarkan, tetapi hanya mengambil/ mencontoh 

silabus yang telah ada dari fihak lain, (2) masih adanya 

sebagian guru yang telah melaksanakan penyusunan 

sendiri silabus mata pelajaran yang diajarkan, tapi belum 

sesuai dengan panduan Bimbingan Teknis Penyusunan 

Silabus yang dikeluarkan oleh Depdiknas, Dirjen 

Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah, Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  

 Adapun hasil penilaian silabus pada siklus I nampak 

sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabel 1: Hasil Penilaian Silabus Siklus I 

 

N
O 

Aspek Yang Dinilai 
 

S1 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 

1 

A. Prinsip-prinsip 
Pengembangan 
Silabus 

 Ilmiah, yaitu 
keseluruhan materi 
dan kegiatan yang 
menjadi muatan 
dalam silabus  benar 
dan dapat 
dipertanggungjawabk
an secara keilmuan 

85 82 82 82 81 83 84 84 82 83 

2 

Relevan, yaitu 
cakupan, kedalaman, 
tingkat kesukaran dan 
urutan penyajian 

85 84 84 82 82 85 84 84 83 84 
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materi dalam silabus 
sesuai dengan tingkat 
perkembangan fisik, 
intelektual, sosial, 
emosional, dan 
spiritual peserta didik 

3 

Sistematis, yaitu 
komponen-komponen 
silabus saling 
berhubungan secara 
fungsional dalam 
mencapai kompetensi 
 

91 88 87 87 82 85 85 85 85 85 

4 

Konsisten, yaitu 
adanya hubungan 
yang konsisten (ajeg, 
taat asas) antara 
kompetensi dasar, 
indikator, materi 
pokok, pengalaman 
belajar, sumber 
belajar, dan sistem 
penilaian 

90 88 88 88 87 88 89 88 88 88 

5 

Memadai, yaitu 
cakupan indikator, 
materi pokok, 
pengalaman belajar, 
sumber belajar, dan 
sistem penilaian 
cukup untuk 
menunjang 
pencapaian 
kompetensi dasar 

90 87 88 87 87 88 87 88 88 87 

6 

Aktual dan 
kontekstual, yaitu 
cakupan indikator, 
materi pokok, 
pengalaman belajar, 
sumber belajar, dan 
sistem penilaian 
memperhatikan 
perkembangan ilmu, 
teknologi, dan seni 
mutakhir dalam 
kehidupan nyata, dan 
peristiwa yang terjadi 

89 88 86 88 88 87 87 87 87 87 
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7 

Fleksibel,       
Keseluruhan 
komponen silabus 
dapat 
mengakomodasi 
variasi peserta didik, 
pendidik, serta 
dinamika perubahan 
yang terjadi di sekolah 
dan tuntutan 
masyarakat 

90 90 90 90 89 89 90 90 89 89 

8 

Menyeluruh,  
komponen silabus 
mencakup 
keseluruhan ranah 
kompetensi (kognitif, 
afektif, dan 
psikomotor) 

91 91 91 90 89 90 90 90 89 90 

9 
B. Bahasa 

Menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik 
dan benar 

91 91 91 90 89 90 90 90 89 90 

 Jumlah 80
2 

78
9 

787 784 773 785 786 788 780 78
3 

 Rata-rata 89. 
11 

87. 
67 

87. 
44 

87. 
11 

85. 
89 

87. 
22 

87. 
33 

87. 
56 

86. 
67 

87
. 
00 

 Jumlah nilai silabus 
1-11 

86
36 

         

 Rata-rata nilai 
silabus 1-11 

87. 
23 

         

 

Tabel 2: Daftar nama dan kode guru penyusun silabus 

siklus I 

 

No. Kode 
Guru 

Nama Asal Sekolah 

1 G 1 Sri Untari SMK Negeri 4 Malang 
Jl. Tanimbar 22 Malang 

2 G 2 Wayan 
Sunarta 

SMK Negeri 4 Malang 
Jl. Tanimbar 22 Malang 
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3 G 3 Khoirul 
Mukadas 

SMK Negeri 9 Malang 
Jl. Eltari Villa Gunung 
Buring VO-16 Malang 

4 G 4 Sumarsono SMK Negeri 10 Malang 
Jl. Raya Tlogowaru Malang 

5 G 5 Agus 
Sumaryanto 

SMK YP 17-1 Malang 
Jl.  Karel Satsui Tubun 28-
A Malang 

6 G 6 Suprastyoko SMK Bina Bangsa 
Jl. Dr. Wahidin 64 Malang 

7 G 7 Yanto SMK Arjuna 1 
Jl. RT Soeryo 37 Malang 

8 G 8 Abror SMK Telkom Sandhy Putra 
Jl. Danau Ranau, 
Sawojajar, Malang 

9 G 9 Rita Setya 
Dewi 

SMK Wisnu Wardhana 
Jl. Danau Sentani 99 
Malang 

10 G 10 Marta Ery SMK Muhammaddiyah 3 
Malang 
Jl. Raya Sumbersari II/142 
Malang 

11 G 11 Ardiyono SMK Shalahuddin 2 
Jl. Diponegoro 1 Malang 

 

Dari tabel 1 tentang Hasil Penilaian Silabus Siklus I 

Nampak pada  gambar diagram batang berikut: 
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Gambar 2: Diagram batang Hasil Penilaian Silabus 

Siklus I 

 

84

84,5

85

85,5

86

86,5

87

87,5

88

88,5

89

89,5

S1 S3 S5 S7 S9 S11

Nilai Masing-
masing Silabus

Nilai Rata-rata

 

 

Berdasarkan gambar 2 hasil penilaian silabus 

tersebut diatas,  rata-rata kemampuan menyusun silabus 

sebesar 87.23 (delapan puluh tujuh koma dua puluh 

tiga), hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menyusun 

silabus sudah cukup baik, sehingga penyaji materi lebih 

banyak sebagai fasilitator, sedang gurulah yang lebih 

aktif, kreatif, dan produktif dalam menyelesaikan silabus.  
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 Adapun hasil penilaian silabus pada siklus II yang 

telah dibuat nampak sebagaimana pada tabel berikut : 

Tabel 3: Hasil Penilaian Silabus Siklus II 

 

NO Aspek Yang Dinilai   
         

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

1 

A.Prinsip-prinsip 
Pengembangan 
Silabus 

 Ilmiah, yaitu 
keseluruhan materi 
dan kegiatan yang 
menjadi muatan 
dalam silabus  
benar dan dapat 
dipertanggungjawab
kan secara 
keilmuan 

87 85 85 85 84 85 85 86 85 85 86 

2 

Relevan, yaitu 
cakupan, 
kedalaman, tingkat 
kesukaran dan 
urutan penyajian 
materi dalam 
silabus sesuai 
dengan tingkat 
perkembangan fisik, 
intelektual, sosial, 
emosional, dan 
spiritual peserta 
didik 

88 87 86 86 86 87 87 87 86 86 87 

3 

Sistematis, yaitu 
komponen-
komponen silabus 
saling berhubungan 
secara fungsional 
dalam mencapai 
kompetensi 

93 90 90 90 88 89 89 89 89 89 90 

4 

Konsisten, yaitu 
adanya hubungan 
yang konsisten 
(ajeg, taat asas) 
antara kompetensi 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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dasar, indikator, 
materi pokok, 
pengalaman 
belajar, sumber 
belajar, dan sistem 
penilaian 

5 

Memadai, yaitu 
cakupan indikator, 
materi pokok, 
pengalaman 
belajar, sumber 
belajar, dan sistem 
penilaian cukup 
untuk menunjang 
pencapaian 
kompetensi dasar 

91 89 89 89 88 88 88 87 89 89 89 

6 

Aktual dan 
kontekstual, yaitu 
cakupan indikator, 
materi pokok, 
pengalaman 
belajar, sumber 
belajar, dan sistem 
penilaian 
memperhatikan 
perkembangan 
ilmu, teknologi, dan 
seni mutakhir dalam 
kehidupan nyata, 
dan peristiwa yang 
terjadi 

91 90 90 91 90 90 91 89 89 89 90 

7 

Fleksibel,       
Keseluruhan 
komponen silabus 
dapat 
mengakomodasi 
variasi peserta 
didik, pendidik, 
serta dinamika 
perubahan yang 
terjadi di sekolah 
dan tuntutan 
masyarakat 

90 90 90 90 89 89 89 90 90 89 89 

8 

Menyeluruh,  
komponen silabus 
mencakup 
keseluruhan ranah 

92 92 92 91 90 90 90 90 90 90 91 
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kompetensi 
(kognitif, afektif, dan 
psikomotor) 

9 
B. Bahasa 

Menggunakan 
bahasa Indonesia 
yang baik dan 
benar 

91 91 91 90 89 90 90 90 90 89 90 

 Jumlah 80
7 

80
6 

80
3 

80
2 

79
4 

798 791 792 79
2 

796 802 

 Rata-rata 89, 
67 

89, 
56 

89, 
22 

89, 
11 

88, 
22 

88, 
67 

87, 
89 

88, 
00 

88, 
00 

88, 
44 

89, 
11 

 Jumlah Nilai 
Silabus 1-11 

87
53 

          

 Rata-rata Silabus 
1-11 

88. 
41 

          

 
 

Tabel 4: Daftar nama dan kode guru penyusun silabus 

siklus II 

 

No. Kode 
Guru 

Nama Asal Sekolah 

1 G 1 Sri Untari SMK Negeri 4 Malang 
Jl. Tanimbar 22 Malang 

2 G 2 Wayan 
Sunarta 

SMK Negeri 4 Malang 
Jl. Tanimbar 22 Malang 

3 G 3 Khoirul 
Mukadas 

SMK Negeri 9 Malang 
Jl. Eltari Villa Gunung 
Buring VO-16 Malang 

4 G 4 Sumarsono SMK Negeri 10 Malang 
Jl. Raya Tlogowaru Malang 

5 G 5 Agus 
Sumaryanto 

SMK YP 17-1 Malang 
Jl.  Karel Satsui Tubun 28-
A Malang 

6 G 6 Suprastyoko SMK Bina Bangsa 
Jl. Dr. Wahidin 64 Malang 

7 G 7 Yanto SMK Arjuna 1 
Jl. RT Soeryo 37 Malang 

8 G 8 Abror SMK Telkom Sandhy Putra 
Jl. Danau Ranau, 
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Sawojajar, Malang 

9 G 9 Rita Setya 
Dewi 

SMK Wisnu Wardhana 
Jl. Danau Sentani 99 
Malang 

10 G 10 Marta Ery SMK Muhammaddiyah 3 
Malang 
Jl. Raya Sumbersari II/142 
Malang 

11 G 11 Ardiyono SMK Shalahuddin 2 
Jl. Diponegoro 1 Malang 

 

Dari tabel 3 tentang Hasil Penilaian Silabus Siklus II 

dapat digambarkan dalam diagram batang berikut : 

 

Gambar 5: Diagram batang Hasil Penilaian Silabus Siklus II 

87

87,5

88

88,5

89

89,5

90

S1 S3 S5 S7 S9 S11

Nilai Masing-
masing
Silabus

Nilai Rata-rata

 

 

Berdasarkan diagram batang Hasil Penilaian Silabus 

Siklus II 
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tersebut diatas,  rata-rata kemampuan menyusun silabus 

sebesar  88. 41, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

menyusun silabus sudah lebih  baik dari pada hasil 

penilaian silabus siklus I yang besarnya rata-rata 

kemampuan menyusun silabus yaitu 87.23.  Dengan 

demikian ada peningkatan kemampuan menyusun silabus 

sebesar 1.18 

 

Pembahasan 

 Keberhasilan guru dalam menyusun silabus sangat 

ditentukan oleh pemahaman terhadap buku panduan 

Bimbingan Teknis Penyusunan Silabus terutama tentang: 

1.  prinsip-prinsip pengembangan silabus yang meliputi: (1) 

ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang 

menjadi muatan dalam silabus  benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan, (2) relevan, yaitu 

cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 

penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan 

spiritual peserta didik , (3) sistematis, yaitu komponen-

komponen silabus saling berhubungan secara fungsional 

dalam mencapai kompetensi, (4) konsisten, yaitu adanya 

hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian, (5) memadai, 

yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk 

menunjang pencapaian kompetensi dasar, (6) aktual dan 

kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, 

pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian 

memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni 

mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang 
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terjadi,  (7) fleksibel,   yaitu     keseluruhan komponen 

silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, 

pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah 

dan tuntutan masyarakat, (8) menyeluruh,  komponen 

silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, 

afektif, dan psikomotor), dan  2.  Bahasa, yaitu. 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

 Dari silabus yang disusun guru dapat diketahui 

gambaran tentang: kompetensi dasar yang ingin dicapai/ 

dimiliki siswa, apa indikator  ketercapaian  kompetensi 

yang harus dimilki siswa, materi pelajaran yang akan 

disampaikan,  kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, 

penilaian yang digunakan, alokasi waktu yang dibutuhkan, 

serta sumber belajar apa sebagai rujukannya 

Dari pengamatan observer maupun hasil penilaian 

silabus  pada siklus I masih ditemukan kesulitan yang 

dihadapi guru  dalam penyusunan silabus dan temuan-

temuan tersebut disampaikan dan dijelaskan pada saat 

pertemuan siklus II agar kesulitan dan temuan tersebut 

dapat dipecahkan . 

  Adapun kekurangan atau kelemahan dalam 

penyusunan silabus antara lain: 

1. Secara umum silabus yang telah disusun oleh guru 

masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsi 

pengembangan silabus dari panduan Bimtek 

Penyusunan Silabus. 

2. Rumusan indikator kurang operasional. 

Rumusan indikator harus merupakan kalimat 

operasional sehingga  rumusan yang ada pada indikator 

merupakan kegiatan yang bisa diukur. Satu KD  

sebaiknya dirumuskan dalam dua atau lebih indikator 
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3. Masih kurang konsisten hubungan antara kompetensi 

dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, 

sumber belajar, dan sistem penilaian 

4. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, 

sumber belajar, dan sistem penilaian masih kurang 

memadai 

5. Keseluruhan komponen silabus belum mengakomodasi 

variasi peserta didik, pendidik, serta dinamika 

perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan 

masyarakat 

6. Cakupan ranah kompetensi (kognitif, afektif, dan 

psikomotor) masih belum menyeluruh 

       Berdasarkan Hasil pengamatan dan penilaian silabus 

pada siklus II menunjukkan adanya 

peningkatan/perbaikan  

       kemampuan guru baik dalam menyusun silabus dan 

kesulitan-kesulitan yang dijumpai pada siklus I juga 

sudah dapat diatasi.  

Jika hasil penilaian pada siklus I dan siklus II 

dibandingkan  (dari tabel  1 dan  tabel 3 ), terlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel  5: Hasil penilaian  silabus  siklus I dan siklus II 

No.  Nama Kode Siklus 

I 

Siklus 

II 

1. Sri Untari G1 89. 11 89, 67 

2. Wayan Sunarta G2 87. 67 89, 56 

3. Khoirul Mukadas G3 87. 44 89, 22 

4. Sumarsono G4 87. 11 89, 11 

5. Agus 

Sumaryanto 

G5 85. 89 88, 22 

6. Suprastyoko G6 86. 78 88, 67 
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7. Yanto G7 87. 22 87, 89 

8. Abror G8 87. 33 88, 00 

9 Rita Setya Dewi G9 87. 56 88, 00 

10 Marta Ery G10 86. 67 88, 44 

11 Ardiyono G11 87. 00 89, 11 

     

 

 

Dari tabel 5 tentang Hasil Penilaian Silabus Siklus I 

dan Siklus II 

 Dapat digambarkan dalam  diagram batang berikut: 

Gambar 6: Diagram batang Hasil Penilaian Silabus Siklus I 

dan Siklus II 
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Berdasarkan  tabel 5 tentang Hasil Penilaian Silabus 

Siklus I dan Siklus II dan gambar 6 diagram batang Hasil 

Penilaian Silabus Siklus I dan Siklus II menunjukkan 

adanya peningkatan yag cukup baik yaitu dari rata-rata 

kolektif sebesar  87.23 menjadi nilai rata-rata kolektif 

sebesar  88. 41. Ini menunjukkan bahwa melalui workshop 

penyusunan silabus kemampuan guru dapat ditingkatkan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari temuan dan penilaian hasil silabus pada siklus I 

dan siklus II , dapat disimpulkan bahwa melalui workshop 

dapat meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran 

dalam menyusun silabus sesuai mata pelajaran yang 

diajarkan. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas disarankan: 

(1) setiap guru SMK hendaknya memiliki/menyusun 

silabus sebagai pedoman dalam menyampaikan materi 

pembelajaran di kelas sehingga kompetensi siswa yang 

ingin dicapai bisa tepat dan sesuai dengan kurikulum yamg 

ada, (2) agar dapat menyusun silabus terstandar sesuai 

dengan pedoman yang ada,  guru SMK hendaknya memiliki 

dan memahami buku panduan ”Bahan Bimbingan Teknis 

Penyusunan KTSP dan Silabus” yang dikeluarkan oleh 

Depdiknas, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar Dan 

Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Kejuruan 
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10 
Upaya Peningkatan Kemampuan Guru Fisika  
Dalam Metode Demonstrasi Disertai Tugas 
Terstruktur Di SMA Binaan Kota Malang  
 
Drs. Mohammad Nursalim, M.Pd 
Pengawas Kota Malang 
Dr. Wasis D. Dwiyogo, MPd 
Pembimbing, Dosen Universitas Negeri Malang 
 
 
Abstrak  : Peran Guru sebagai fasilitator masih belum 
optimal, mendominasi pembelajaran yang bersifat verbal 
sebagai pemberi informasi, kreativitasnya rendah dalam 
menyusun bahan ajar dalam kaitan metode 
pembelajarannya. Untuk meningkatkan kreativitasnya 
supaya optimal melalui kegiatan forum dengan metode 
demonstrasi disertai tugas terstruktur. Penelitian yang 
dilakukan menggunakan rancangan penelitian tindakan 
sekolah dua siklus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
berkreativitas menyusun bahan ajar dengan metode 
demonstrasi disertai tugas terstruktur meningkat adanya 
peningkatan hasil penilaian bahan ajar produk kegiatan 
forum, menunjukkan kenaikan persentase predikat baik 
sekali dari 10% menjadi 40%, predikat kurang 0% pada 
siklus II. Suasana forum, antusias penjelasan, kegiatan 
kerja dan ketepatan waktu ada peningkatan > 80% (baca 
lebih besar atau sama dengan 80%) pada siklus II. Sedang 
hasil angket persepsi guru predikat baik sekali menjadi 
60% pada siklus II dari 0% pada siklus I, dan predikat 
sedang atau kurang masing-masing 0% pada siklus II 
(predikat baik 40%). 
 

Kata-kata kunci : Kemampuan Guru Fisika, 
metode demonstrasi, Tugas Terstruktur  
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 Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 

maka guru sebagai pendidik dituntut meningkatkan 

profesionalnya, disamping itu juga guru diharapkan dapat 

mengubah pola pikir sesuai dengan perkembangan 

pendidikan yang ada. Guru dapat memahami peranannya, 

harus memahami sistem pembelajaran yang bermutu. Pola 

pikir yang terkait dengan peran guru adalah guru sebagai 

fasilisator, memfasilisasi bagaimana agar pembelajaran 

yang dilaksanakan itu dapat memotivasi siswa untuk selalu 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, merasa 

pembelajaran menyenangkan sehingga proses ini akan 

berdampak kepada hasil belajar atau prestasi yang 

diharapkan. Guru tidak sibuk dengan mendominasi 

pembelajaran yang bersifat verbal sebagai pemberi 

informasi, tetapi mestinya sebagai penggagas strategi/ 

metode pembelajaran dan memfasilisasi sumber bahan 

ajar, alat pembelajaran, untuk itu aktivitas, kreatifitas guru 

sangat diperlukan dalam mewujudkan pola pikir 

(paradigma) dari perannya. 

  Berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran guru 

diharapkan memiliki kreatifitas pengelolaan kelas terkait 

dengan pengetrapan metode atau teknik pembelajaran 

dengan segala kelengkapannya. Berdasarkan temuan di 

lapangan para guru masih memiliki kreatifitas minimal 

baik dalam segi menyusun bahan ajar maupun terkait 

dengan metode atau teknik pembelajaran, dimana 81% dari 

27 orang guru masih perlu perbaikan/peningkatan dan 

kurang lebih 19% dapat dikatakan sudah baik. 

 Berdasarkan pengalaman di lapangan tentang 

pentingnya peran guru dalam menyelenggarakan 

pendidikan di sekolah, maka perlu dipelihara semangat 

kerja guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Semangat 



 

Wasis D. Dwiyogo: PENELITIAN TINDAKAN KEPENGAWASAN 212

kerja guru ini dapat terpelihara apabila para guru memiliki 

rasa kepuasan dalam bekerja. Disamping itu, dalam 

diskripsi tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah 

yang berkaitan dengan: (1) metode (pembelajaran) yaitu 

setiap kegiatan yang ditetapkan oleh pendidik untuk 

mencapai tujuan-tujuan belajar, 2) Teknik yaitu katalisator 

metode, 3) Alat bantu yaitu sarana fisik yang digunakan 

untuk membantu kelancaran proses belajar seperti 

videotape recorder, proyektor slide dan film, cassette 

recorder, OHP, komputer, alat peraga dan lain sebagainya. 

(dalam Sudjana, S. 2000:14). 

  Dari ketiga hal diatas dalam penerapannya dapat 

dikemas menjadi satu tampilan peragaan yang efektif 

dengan kegiatan pembelajaran pendekatan metode 

demonstrasi. Metode atau teknik demonstrasi merupakan 

teknik yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik 

terhadap suatu bahan belajar dengan cara memperhatikan, 

menceritakan dan memperagakan bahan belajar. Metode 

demonstrasi ini bukan satu-satunya metode yang dianggap 

tepat, tetapi menjadi suatu yang variatif, alternatif agar 

tidak verbalistik, yang selama ini “disenangi” guru, 

dianggap praktis, seperti metode yang ceramah sebagai 

salah satu contohnya. Seperti ditandaskan oleh Rasio (info 

pendidikan dan kebudayaan, edisi 2007, hal 6) semangat 

profesional harus dikembangkan, kebiasaan bekerja 

sekadarnya diubah menjadi bekerja secara maksimal, 

kebiasaan berceramah terus menerus diganti dengan 

diskusi. Demikian juga hasil supervisi kunjungan kelas 

yang dilakukan peneliti sebagai supervisor di sekolah-

sekolah metode ceramah lebih “dominan” daripada yang 

lain artinya guru masih belum kreatif dalam mendesain 
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metode pembelajaran untuk itu pengawas sebagai peneliti 

ikut bertanggung jawab bagaimana para guru dapat 

meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam hal 

metode pembelajaran, untuk mengurangi verbalitasnya. 

Dengan perubahan pandangan guru tentang kreatifitasnya, 

melaksanakan pembelajaran, metode demonstrasi melalui 

persiapan yang matang, disertai tindak lanjut tugas 

terstruktur akan berdampak kepada peningkatan mutu 

pembelajaran. 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan guru fisika dalam 

metode demonstrasi disertai tugas terstruktur di SMA 

Binaan, dengan indikator keberhasilan: (1) meningkatkan 

motivasi guru berkreatif dalam menyusun bahan ajar 

dengan metode demonstrasi dan memotivasi guru berkreatif 

dalam menentukan metode pembelajaran; (2) 

meningkatkan kemampuan guru terhadap perubahan pola 

pikir peran guru sebagai fasilitator. 

 Hasil penelitian ini setelah diterapkan akan 

bermanfaatkan bagi para guru bahwa metode demonstrasi 

disertai tugas terstruktur ini akan meningkatkan dalam hal 

mutu proses pembelajaran, karena guru dituntut 

merencanakan secara matang berupa bahan ajar, berupa 

instrumen-instrumen atau lembar kerja diantaranya 

instrumen kegiatan demonstrasi, instrumen tugas 

terstruktur rangkuman dan tugas terstruktur 

menyelesaikan soal. Semua instrumen sebagai bahan 

memperlancar proses kegiatan dari serangkai metode 

demonstrasi. Selain itu, hasil penelitian ini sebagai bahan 

kajian di sekolah oleh guru mata pelajaran sejenis dimana 

guru bertugas maupun di musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) Fisika tingkat kota (Malang) sebagai 
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salah satu bahan dasar pengembangan model 

pembelajaran yang lain. 

 

METODE  

 Rancangan penelitian, rancangan penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) melalui dua 

siklus masing-masing siklus menggunakan tahapan dari: 

(1) Perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) 

observasi; dan (4) refleksi. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dan 

dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis 

diskriptif persentase. 

 Subyek penelitiannya adalah sepuluh orang guru 

fisika dari Sekolah Binaan yang di Kota Malang yang terdiri 

dari SMA Negeri 1, SMA K Coryesu, SMA Kr. Petra, SMA A. 

Yani, SMA Dharma Raya Bakti, dan SMA Muhammadiyah 1 

(sebagai fokus/lokasi pelaksanaan dan tindakan). Waktu 

penelitian lebih kuang tiga bulan, dari tanggal 2 Juni 2007 

sampai tanggal 10 Agustus 2007. 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode: (1) dokumen, yakni untuk menilai bahan ajar hasil 

kerja forum meliputi rencana guru (RG) beserta 

kelengkapannya lembar tugas terstruktur rangkuman, 

tugas terstruktur menyelesaikan soal (TSR, TMS), dalam 

menilai menggunakan instrumen/rubrik penilaian, (2) 

observasi suasana forum, saat pelaksanaan kegiatan forum 

(Focus Group Discussion), (3) angket persepsi guru, 

pengisian/penjawaban oleh guru peserta subyek penelitian 

diakhir kegiatan forum. Ketiga teknik atau metode ini 

untuk mengetahui (secara berurutan), tingkat kreativitas 

guru dalam menyusun bahan ajar, instrumen/lembar kerja 

(RG, TSR dan TMS), tingkat komitmen keikutsertaannya 
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dalam kegiatan forum (instrumen dikolom, ya dan tidak), 

tingkat pemahaman pola pikir guru dalam perannya 

sebagai fasilitator (instrumen angket persepsi guru). Dari 

ketiga hal ini terkait dengan indikator keberhasilan 

penelitian tindakan selama dua siklus. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

SIKLUS I 

Persiapan Tindakan  

  Peneliti merencanakan tindakan berdasarkan tujuan 

penelitian. Peneliti menyiapkan rencana pertemuan peserta 

dengan segala kelengkapan yang diperlukan seperti: 

alat/bahan, untuk memperlancar kegiatan (FGD). Adapun 

alat-alat yang diperlukan meliputi: AVA, transparasi, 

timbangan, mikroskop dan lain-lain, bahan yang 

diperlukan kertas, daftar hadir, instrumen/rubrik 

penilaian, lembar observasi, angket, hand out metode 

demonstrasi dan lain-lain. 

 

Tindakan  

  Peneliti sebagai pengawas sekolah melakukan 

observasi bahan ajar yang pernah dibuat/dimiliki guru, 

berupa lembar kerja atau lembar tugas atau bahkan 

persiapan guru. Sebelum dilakukan tindakan bahan ajar 

tersebut dievaluasi dan hasil evaluasi ini sebagai bahan 

informasi peneliti mengadakan kegiatan/pertemuan dengan 

peserta (FGD Pertama). Pelaksanaan kegiatan forum 

tanggal 30 Juli 2007. 

  Secara garis besar tindakan yang dilaksanakan 

(dalam FGD I) adalah sebagai berikut: 

a. Pendahuluan  
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 Memberi salam, ucapan terima kasih, doa pembuka dan 

pengenalan (melalui absensi peserta) 

b. Memberikan penjelasan umum, tentang: 

- Peran guru/fasilitator  

- Guru profesional, guru sebagai agen pembelajaran  

- Paradigma (pola pikir) era kurikulum/KBK/KTSP 

c. Memberikan penjelasan khusus, tentang metode: 

 - Pembelajaran partisipasi  

 - Teknik demonstrasi (bahan ajar/alat pelajaran), 

dengan melalui peragaan  

d. Menginformasikan kondisi lapangan hasil supervisi 

pengawas tentang persiapan guru/bahan ajar  

e. Peserta/para guru kerja forum menyusun bahan ajar 

dalam pelaksanaan metode demonstrasi: Rencana Guru 

(RG), Lembar Terstruktur Rangkuman (TSR) dan lembar 

tugas menyelesaikan soal (TMS). Hasil kerja ini setiap 

individu guru terealisasi dan dikumpulkan di akhir 

kegiatan ini (pada tahap ini peneliti mengarahkan, 

membimbing secara persuasif berkeliling) 

f. Sebagai penutup, setelah waktu yang telah ditetapkan 

selesai (dari a sampai e) diadakan pembicaraan dua arah 

(peneliti dan peserta) sekitar jalannya kegiatan, 

observasi/evaluasi hasil kerja peserta yakni bahan ajar, 

serta rencana pertemuan forum mendatang. 

 

Observasi  

Pada tahap ini peneliti menyadari bahwa perannya 

ganda baik sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai 

observer. Dari peran observer yang dilakukan adalah 

mengobservasikan proses kegiatan forum dari para peserta 

bagaimana antusiasnya mengikuti penjelasan, antusiasnya 

kegiatan kerja dan pemanfaatan waktu (ada instrumen 
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observasi). Observasi yang terkait dengan hasil kerja yakni 

ketiga bahan ajar: RG, TSR, dan TMS melalui teknik 

dokumen, dengan instrumen yang sudah disusun oleh 

peneliti. Hasil yang diharapkan adalah bahan ajar yang 

memenuhi kriteria yang diharapkan misalnya predikat baik 

atau baik sekali. 

 

Refleksi  

Pada tahap ini, dibahas hasil observasi berdasarkan 

lembar observasi. Tujuannya untuk mengetahui dimana 

letak kekurangan-kekurangan selama kegiatan 

berlangsung, dengan melaksanakan kegiatan forum diskusi 

kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam siklus I ini 

akan diperbaiki dalam pelaksanaan siklus II dan 

seterusnya sampai dihasilkan yang diharapkan. Peneliti 

sudah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan, baik 

rencana kegiatan yang sudah direncanakan, baik rencana 

kegiatan forum maupun alat kerja, bahan ajarnya. 

Adapun yang perlu diperhatikan adalah jalannya 

kegiatan, bagaimana dapat dirasakan oleh peneliti saat 

penyampaian informasi apakah para peserta dapat 

memahami, demikian juga apakah arahan, bimbingan 

dapat membantu pemahamannya sehingga nantinya dapat 

menghasilkan produk/bahan ajar yang diharapkan, 

dampak lain dari informasi, arahan, bimbingan oleh 

peneliti ini apakah para peserta memiliki komitmen yang 

baik sehingga menunjukkan antusiasnya mengikuti 

penjelasan kegiatan kerja dan sebagainya. Hasil yang dapat 

dituliskan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemahaman peserta masih ada yang belum jelas 

terutama penjelasan khusus metode demonstrasi ada 

dua orang guru dari delapan orang guru  

b. Keaktifan kegiatan kerja hampir seimbang artinya 

kurang aktif/tidak antusias empat orang guru yang 

aktif/antusias enam orang guru. 

c. Pemanfaatan waktu masih kurang dari semua peserta, 

sebab masih tujuh orang tidak tepat waktunya dalam 

menyelesaikan tugas kerjanya. 

d. Hasil kerja peserta tentang bahan ajar, bila dilihat dari 

hasil observasi, teknik dokumen secara nominal, nilai 

total dan predikatnya diperoleh baik sekali satu orang; 

baik, empat orang; sedang, dua orang; dan kurang, tiga 

orang. 

 

Siklus II 

Kegiatan yang dilakukan pada siklus II meliputi: 

Persiapan Tindakan  

 Dalam hal perencanaan peneliti rencana 

pertemuan/forum, merupakan lanjutan daripada siklus I 

sehingga ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan 

peneliti. Yang dilakukan adalah penyusunan rencana 

kegiatan forum terdiri dari pendahuluan sampai dengan 

penutup dengan pengaturan durasi waktu. Sebagai 

penyempurnaan kegiatan ini dilengkapi bahan/alat yang 

diperlukan. Selain itu juga persiapan instrumen observasi 

untuk pengamatan kegiatan, teknik dokumen. 

 

Tindakan  

  Peneliti sudah melakukan semua tahapan dari siklus 

I, sehingga memiliki bahan sebagai hasil observasi, evaluasi 
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untuk dapatnya melaksanakan pelaksanaan siklus II. 

Pelaksanaan kegiatan forum tanggal 4 Agustus 2007. 

  Adapun tindakan yang dilaksanakan (dalam FGD II) 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendahuluan: memberikan salam, ucapan terima kasih, 

doa pembuka, absensi  

b. Menginformasikan hasil kegiatan forum pertama, 

tentang suasana forum, hasil kerja peserta/guru RG, 

TSR dan TSM sejauh mana kriteria yang telah dicapai. 

Memberikan motivasi kepada para peserta untuk dapat 

mengikuti kegiatan baik lagi dari yang pertama. 

c. Kegiatan kerja, peserta untuk penyempurnaan lembar 

kerja/bahan ajar produk kegiatan I (hasil 

penyempurnaan dikumpulkan, bahan evaluasi/observasi 

dan selama kegiatan peneliti melakukan observasi 

kegiatan ini). 

d. Selama kegiatan kerja penyempurnaan, peneliti 

berkeliling untuk mengarahkan, membimbing para 

peserta. 

e. Sebagai penutup, ada pembicaraan dua arah (peneliti 

dan peserta) berkisar jalannya kegiatan, observasi 

evaluasi hasil kerja yakni bahan ajar, terakhir 

menyampaikan ucapan terima kasih. 

 (sebelum doa, ada post tes; pesan dan kesan). 

 

Observasi  

  Pada tahap ini peneliti melakukan observasi, seperti 

pada siklus I. Sehingga yang dilakukan adalah 

mengobservasi proses kegiatan forum dari para peserta 

tentang keaktifan dalam kegiatan kerja, mengikuti 

penjelasan dan pemanfaatan waktu yang ditetapkan (ada 
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instrumen cek list di kotom ya atau tidak). Juga observasi 

teknik dokumen bahan ajar dilakukan peneliti sepintas 

memanfaatkan waktu dalam rangkaian kerja forum, waktu 

observasi yang waktu relatif lama adalah diluar forum, 

hari-hari berikutnya pelaksanaan kegiatan forum (teknik 

dokumen menggunakan instrumen). 

 

Refleksi  

  Pada tahap ini, pelaksanaannya seperti pada refleksi 

siklus I yaitu membahas hasil observasi baik kondisi forum 

selama kegiatan berlangsung maupun observasi produk 

kerja guru peserta berupa ketiga bahan ajar (RG, TSR, 

TMS) melalui instrumen sebagai alat penilaian. Disamping 

itu bagaimana peneliti dapat merasakan sejauh mana 

arahan dan bimbingan yang diberikan peneliti kepada para 

peserta berpengaruh/berdampak terhadap pemahamannya 

terhadap pola pikir perannya. Pemahaman terhadap 

kreativitas menyusun bahan ajar sesuai dengan metode 

demonstrasi sebagai tahapan dan pengembangan kepada 

metode-metode lainnya. Adapun hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahan ajar hasil kerja peserta, dari hasil observasi, 

teknik dokumen, nilai total dari indikator-indikator yang 

mencerminkan predikat hasil kerja peserta. Secara rinci 

predikat: baik sekali, lima orang; baik, tiga orang, dan 

sedang, dua orang. 

b. Pemahaman peserta sudah baik semua peserta antusias 

terhadap mengikuti penjelasan besar (hasil cek list ya, 

untuk semua peserta) 

c. Keaktifan kerja juga meningkat, antusias kegiatan kerja 

delapan orang ya, hanya dua orang tidak  
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d. Demikian pula pemanfaatan waktu sudah relatif baik, 

seperti pada keaktifan kerja  

e. Dari hal-hal diatas peneliti merasa lebih lega karena apa 

yang diharapkan setidaknya tercapai.  

HASIL PENGAMATAN  

 Setelah peneliti melaksanakan tindakan seperti yang 

sudah direncanaka dari siklus ke siklus dan menurut 

peneliti terlaksana dengan baik, dari tahapan rencana, 

pelaksanaan, observasi diperoleh data seperti tabel 1, tabel 

2, dan tabel 3.  

Tabel 1 Data hasil angket persepsi guru sebagai berikut: 

No Predikat 

Jumlah 
Subyek pada Keterangan Siklus  

/ Rincian Siklus 
I 

Siklus 
II 

1 A (Baik sekali) - 6 
orang  

(60%) 

I tidak ada, II; 83,3  

(5 orang), 87,5 (1 
orang) 

2 B (Baik) 9 
orang  

(90%) 

4 
orang 

 (40%) 

I : 66,7 (2 orang);  

70,8 (7 orang), II: 79,2 
(4 orang) 

3 C (Sedang) - 0% I dan II tidak ada  

4 D (Kurang) 1 

orang 

 (10%) 

0% I : 33,3 (1 orang) 

II: (tidak ada) 

Jumlah 10 
orang 

10 
orang 

 

 

 Masing-masing data dari tabel dapat dijelaskan 

dengan melalui pembahasan dari: 

(1) Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Nilai total dari bahan ajar hasil penilaian dari siklus I 

ke siklus II, predikat: 

 - Baik sekali (A) : 10% menjadi 40% (meningkat) 
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 - Kurang (D); 30% menjadi 0% (meningkat) 

2) Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Dari ketiga indikator dari siklus I ke siklus II kategori 

ya meningkat menjadi > 80%). 

3) Tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Peningkatan predikat dari siklus I ke siklus II  

 - Baik sekali (A): 0% menjadi 60% (meningkat) 

 - Sedang (C) dan kurang (D) : menjadi 0% (meningkat)  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dari penilaian peningkatan kemampuan guru ini 

dapat disimpulkan bahwa: 1) kemampuan guru dalam 

berkreativitas penyusunan bahan ajar dengan metode 

demonstrasi meningkat, termasuk kemampuan 

berkreativitas menentukan metode pembelajaran dengan 

dasar metode demonstrasi, 2) kemampuan guru meningkat 

dalam hal pola pikir peran guru sebagai fasilitator. 

Kemampuan-kemampuan ini meningkat telah dilakukan 

tindakan, berupa kegiatan forum. 

 Melihat pentingnya peningkatan mutu proses 

pembelajaran, maka perlu adanya penelitian tindak lanjut 

dari metode demonstrasi misalnya bagaimana dampak hasil 

pengetrapan oleh guru didalam pembelajaran terhadap 

hasil belajar, prestasi siswa. Disamping itu perlu 

pengembangan terhadap metode lainnya. Dalam rangka 

menumbuhkan kreativitas guru, sebab peneliti percaya 

guru subyek penelitian sudah memiliki dasar dari metode 

demonstrasi. 
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Upaya  peningkatan  kemampuan  guru 
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Abstract: Salah satu kompetensi  dasar yang harus  
dikuasai  oleh guru dari sepuluh kompetensi yang ada  
adalah menilai proses  dan  hasil belajar. Proses evaluasi 
umumnya berpusat  pada siswa. Ini berarti evaluasi 
dimaksudkan untuk mengamati hasil  belajar siswa dan 
berupaya menentukan bagaimana menciptakan 
kesempatan belajar. Evaluasi juga dimaksudkan untuk 
mengamati peranan guru, strategi pengajaran khusus, 
materi kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar untuk 
diterapkan pada pengajaran.  
  Tujuan penelitian ini diharapkan  dapat 
meningkatkan kemampuan guru matematika SMA di Kota 
Batu dalam mengevaluasi hasil belajar siswa setelah 
mengikuti lokakarya.  

 Metode penelitian untuk memecahkan  masalah 
menggunakan penelitian tindakan sekolah, melalui dua 
siklus. Siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi.Dari hasil siklus I yang belum 
memenuhi ,maka dilakukan tindakan siklus II.Subyek 
penelitiannya adalah guru matematika SMA negeri swasta 
se kota Batu yang masa kerjanya kurang dari sepuluh 
tahun. 
 Instrumen penelitian.yang digunakan adalah 
instrumen kemampuan guru matematika dalam 
mengevaluasi hasil belajar siswa, instrumen penilaian 
kinerja guru dan angket serta rancangan sistem penilaian 
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berkelanjutan yang berupa work sheet terdiri dari kisi-kisi 
soal, kartu soal, pedoman penskoran, dan analisis ulangan 
serta analisis butir soal. 

Pada siklus tindakan yang dilakukan adalah 
perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus I dilakukan 
tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi 
permasalahan. Dalam penelitian tindakan sekolah ini  
kolaborasi  dan partisipatori merupakan prinsip pokok. 

Teknik Pengumpulan Data dilakukan bersifat 
deskriptif. Teknik observasi dalam penelitian ini mengamati 
secara langsung dengan teliti, cermat dan hati-hati proses 
pelaksanaan lokakarya yang rumit mungkin terjadi jika 
peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku 
sekaligus.  

Hasil penelitian ini adalah lokakarya memiliki 
dampak positif dalam meningkatkan kemampuan guru 
dalam mengevaluasi hasil belajar siswa yang di tandai 
dengan  peningkatan  kemampuan guru dalam  setiap 
siklus ,yaitu siklus I yang mendapat nilai dengan klasifikasi 
cukup ada 7 orang dengan nilai total 17,001 dan  
persentase 62,027 %,nilai Baik hanya satu orang dengan 
nilai total 3,460 dan  persentase 12,414 % sedangkan 
mendapat nilai klasifikasi Amat Baik sebanyak dua orang 
dengan dengan nilai total 7,409 dan persentase 26,584 
%,sedangkan pada Siklus II yang mendapat nilai cukup 
sudah tidak ada lagi,tetapi nilai Baik ada lima orang 
dengan nilai total 17,316 dan  persentase 47,772 % 
sedangkan mendapat nilai Amat Baik ada lima orang 
dengan nilai total 18,931 dan persentase52,2 %.Sedangkan 
jika dilihat dari indikator keberhasilan guru dalam 
mengevaluasi hasil belajar siswa  pada tiga indikator juga 
akan mengalami peningkatan yaitu guru dalam 
menganalisis KKM  sebelum dilaksanakan lokakarya ke 
lokakarya I atau Pra tindakan ke Siklus I mengalami 
kenaikan 7,941 %,sedangkan dari siklus I ke Siklus II 
kenaikannya 54,809 %.demikian juga pada Indikator Kisi-
kisi soal,kartu soal,kunci jawaban dan pensekoran sebelum 
dilaksanakan lokakarya ke lokakarya I atau Pra tindakan 
ke Siklus I mengalami kenaikan 1,601%,sedangkan dari 
siklus I ke Siklus II kenaikannya 62,899 %,dan Indikator  
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yang terakhir yaitu Analisis hasil ulangan harian 
,semester,dan butir soal sebelum dilaksanakan lokakarya 
ke lokakarya I atau Pra tindakan ke Siklus I mengalami 
kenaikan 7,706%,sedangkan dari siklus I ke Siklus II 
kenaikannya 82,294%.  

Saran yang diberikan hendaknya guru selalu dalam 
mengevaluasi hasil belajar selalu menerapkan peraturan 
menteri no 20 tahun 2007,hasil lokakarya disinergikan 
kepada guru yang tidak mengikuti lokakarya agar 
mempunyai kemampuan yang sama, serta supervisi klinis 
kepala sekolah perlu ditingkatkan frekuensinya agar 
terditeksi kemampuan guru dapat meningkat, terutama 
dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. 

 
Kata kunci: peningkatan  kemampuan  guru, matematika  
SMA, evaluasi hasil belajar siswa 
  

Kemampuan mengajar merupakan kemampuan 

essensial yang harus dimiliki oleh guru, tidak lain karena 

tugas guru yang paling utama adalah mengajar. Yang 

dihadapi guru  adalah siswa-siswa yang dinamis, baik 

sebagai akibat dari dinamika internal yang berasal dari diri 

siswa maupun sebagai akibat dari dinamika lingkungan 

yang sedikit banyak berpengaruh terhadap siswa. Oleh 

karena itu, kemampuan mengajar guru haruslah dinamis 

juga, sebagai akibat dari tuntutan–tuntutan dinamika 

siswa yang tak terelakkan. Oleh karena itu kemampuan 

guru mengajar sangat esensial bagi guru. Jika pekerjaan 

guru adalah mengajar, sementara ia tidak bisa mengajar, 

maka berarti ia tidak dapat melakukan pekerjaannya. 

Banyak pengertian yang diberikan para ahli, bahwa 

pengajaran diartikan  sebagai penyampaian sejumlah 

pengetahuan. Oleh karena dipandang menyampaikan 

sejumlah pengetahuan, maka guru dipandang sebagai 

sumber pengetahuan, sementara siswa dipandang tidak 

mengerti apa-apa. Bahkan pandangan demikian 
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menempatkan guru sebagai sumber kebenaran. Apa yang 

dikatakan oleh guru, dengan serta merta dipandang benar 

oleh siswanya, dan sebagai sesuatu yang tak terbantahkan. 

Pandangan demikian kini mulai ditinggalkan. Orang mulai 

beralih ke pandangan bahwa mengajar, tidaklah sekedar 

menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan berusaha 

membuat  suatu situasi yang memungkinkan siswa belajar. 

Sehingga guru sebagai fasilitator  yang membantu agar 

siswa dapat belajar. 

Salah satu kompetensi  dasar yang harus  dikuasai  

oleh guru dari sepuluh kompetensi yang ada  adalah 

menilai proses  dan  hasil belajar. Proses evaluasi 

umumnya berpusat  pada siswa. Ini berarti evaluasi 

dimaksudkan untuk mengamati hasil  belajar siswa dan 

berupaya menentukan bagaimana menciptakan 

kesempatan belajar. Evaluasi juga dimaksudkan untuk 

mengamati peranan guru, strategi pengajaran khusus, 

materi kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar untuk 

diterapkan pada pengajaran. Fokusnya adalah bagaimana 

dan mengapa siswa bertindak dalam pengajaran serta apa 

yang mereka lakukan. Dengan tujuan untuk memperbaiki 

pengajaran dan penguasaan tujuan tertentu dalam kelas, 

sehingga dapat mengukur keefektifan sistem mengajar atau 

belajar sebagai suatu keseluruhan. 

Sebelum kehadiran kurikulum 2004 maupun 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru dalam 

melaksanakan penilaian didasarkan pada pendekatan 

materi atau kognitif saja, sehingga pada waktu menyusun 

soal muncul beberapa pertanyaan seperti berikut. Standar 

Kompetensi (SK), yang mana yang harus diujikan, 

Kompetensi Dasar apa  dan materi pembelajaran mana 

yang diujikan, bentuk soal apa yang akan dipergunakan. 
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Namun dengan kehadiran Kurikulum  2004  atau  

Kurikulim  Tingkat  Satuan  Pendidikan  ( KTSP ), 

pertanyaan–pertanyaan yang mengkhususkan pada 

penilaian materi seperti itu tidak ditemui lagi. Dalam 

penyusunan soal berdasarkan kurikulum 2004 atau KTSP  

teknik penyusunannya harus didasarkan pada 

karakteristiknya, diantaranya seperti berikut: a. Untuk 

memenuhi target ketuntasan belajar siswa, b. kompetensi 

apa yang akan  diujikan, c. Kemampuan  apa  yang  akan  

diukur, (Pengetahuan, ketrampilan, sikap / nilai), d. 

Indikator (dalam kurikulum, indikator inti atau pendukung)  

mana yang akan diujikan, e. Materi apa yang harus 

diujikan, f. Jenis apa yang akan dipergunakan (tes atau 

non tes).  

Ada beberapa pengertian tentang  penilaian  yang 

dipergunakan   di dalam  kurikulum 2004 dan KTSP yaitu :  

(1) Penilaian (Assesment) adalah kegiatan untuk 

mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan 

efektif serta efisien atau tidak. Artinya bahwa  

penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar 

siswa dan mengefektifkan penggunaan   informasi  

tersebut  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  

(2) Penilaian (Evaluation) adalah proses pembuatan  

keputusan tentang  kedudukan dan performence 

siswa. Maksudnya adalah bahwa penilaian dalam hal 

ini merupakan kegiatan yang dirancang  untuk  

mengukur  keefektifan  suatu  sistem pendidikan  

secara  keseluruhan. 

(3) Pengukuran (Measurement) adalah kegiatan untuk 

mendapatkan informasi secara kuantitatif, atau  
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dengan  kata  lain  merupakan  prosedur  untuk  

menentukan  skor siswa. 

(4) Penilaian berbasis Kelas (assesment) adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan 

informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas 

selama dan setelah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Jadi evaluasi berbeda  dengan penilaian 

(assesment), evaluasi belajar dilakukan guru secara terus 

menerus dan berkesinambungan atau keseluruhan yang 

terfokus pada proses belajar mengajar di sekolah, adapun 

penilaian dilakukan oleh pusat atau pemerintah baik di 

tingkat sekolah. Kenyataan di lapangan di SMA baik negeri 

maupun swasta, bahwa guru dalam melakukan evaluasi 

hasil belajar siswa belum maksimal. Artinya dalam 

melaksanakannya guru itu cenderung instant, belum mau 

atau tidak mengerti dalam proses  mengevaluasi hasil 

belajar dengan benar yang sesuai standar.         

Pada  latar belakang masalah diatas,masalah yang 

timbul antara lain: 

1. Kondisi di lapangan hasil monitoring pengawas sekolah 

bahwa dalam pembuatan soal ulangan atau semester  

pada umumnya tanpa melalui kisi-kisi dan kartu 

soal,sehingga langsung jadi soal. 

2. Adanya anggapan bahwa proses mengevaluasi hasil 

belajar siswa tidak penting, yang di utamakan adalah 

hasil akhir yaitu nilai. 

3. Belum semua guru menjalankan proses mengevaluasi 

hasil belajar siswa dengan benar sesuai dengan 

peraturan Menteri nomor 20 tahun 2007 tentang 

standar penilaian pendidikan. 

4. Kemampuan guru matematika SMA dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa  masih rendah. 
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Guna menghindari kesalahan maksud serta 

menjaga efektifitas dan efisiensi dalam penelitian dan 

menyadari akan keterbatasan, penulis akan membatasi 

masalah-masalah tersebut pada : 

1. Pelaksanaan lokakarya yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan    guru dalam  mengevaluasi 

hasil belajar siswa. 

2. Pemahaman guru akan evaluasi hasil belajar siswa yang 

meliputi: Menganalisis Kriteria Ketuntasan Minimal, 

Pembuatan soal termasuk kisi-kisi soal, kartu soal, 

kunci jawaban, penskoran, pembuatan analisis hasil 

ulangan harian maupun semester, dan analisis butir 

soal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu masalah  sebagai   berikut : 

1.Bagaimanakah meningkatkan kemampuan guru 

matematika SMA dalam mengevaluasi  hasil belajar siswa  

melalui lokakarya di Kota Batu? 

2.Apakah penerapan lokakarya dapat meningkatan 

kemampuan guru  matematika SMA  dalam  

mengevaluasi hasil belajar siswa di Kota Batu? 

Dalam penelitian tindakan sekolah ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : jika dilakukan lokakarya  

tentang mengevaluasi  hasil belajar siswa oleh pengawas 

sekolah,  maka kemampuan guru  matematika SMA di Kota 

Batu akan meningkat. 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: Meningkatkan kemampuan guru 

matematika SMA di Kota Batu dalam mengevaluasi hasil 

belajar siswa setelah diadakan lokakarya. 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi : 
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1. Guru, diharapkan dapat meningkat kemampuannya 

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, setelah 

mengikuti lokakarya. 

2. Sekolah,  sebagai penentu kebijakan dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya 

pada  mata  pelajaran matematika. 

3. Kepala Sekolah, sebagai bahan pertimbangan 

penilaian kinerja guru matematika SMA  untuk 

promosi jabatan guru. 

4. Pengawas Sekolah, untuk menilai dan pembinaan 

sekaligus merekomendasikan tentang kemampuan 

guru matematika SMA dalam mengevaluasi hasil 

belajar siswa, pada Kegiatan  Belajar Mengajar atau 

KBM di sekolah binaannya 

Banyak ahli yang merumuskan kemampuan guru 

merencanakan pengajaran dengan berbagai jenis rumusan. 

Seluruh rumusan  tersebut dibuat oleh guru sebelum 

melaksanakan pengajaran, termasuk di dalamnya 

membuat alat evaluasi belajar siswa. Apapun  jenis 

rumusannya, yang jelas ia akan dijadikan panduan oleh 

guru ketika telah benar-benar melaksanakan pengajaran 

dikelas. 

Kemp (1977) dalam Analisis butir soal Depdiknas 

2005 menyatakan bahwa kemampuan merencanakan  

pengajaran meliputi 7 hal yaitu: 

a. Memahami tujuan pengajaran, mengidentifikasi topik-

topik  pengajaran, dan menetapkan tujuan umum 

untuk setiap topik pengajaran. 

b. Mengenali karakteristik utama para siswa. 

c. Membuat  tujuan pengajaran menjadi spesifik  dalam 

bentuk tingkah laku  siswa hingga memungkinkan 

untuk pengukuran secara langsung. 
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d. Mengenali  subyek dan isi setiap materi hingga 

mendukung  bagi pencapaian tujuan. 

e. Mengembangkan alat ukur awal guna mengetahui latar 

belakang siswa serta pengetahuannya mengenai topik 

yang akan diajarkan. 

f. Menyaring kegiatan-kegiatan belajar mengajar beserta 

sumber-sumbernya hingga siswa dapat mencapai 

tujuan. 

g. Mengerahkan layanan-layanan yang mampu 

mendukung (dana, alat, jadwal) dan mengembangkan 

alat-alat evaluasi belajar. 

 Dick dan Carey (1985) mengemukakan bahwa 

kemampuan kemampuan dalam merencanakan 

(merancang) pengajaran meliputi 10 hal, yaitu: 

1. Mengenali tujuan  pengajaran 

2. Melakukan analisis pengajaran  

3. Mengenali tingkah laku masukan dan karakteristik 

siswa. 

4. Merumuskan tujuan performansi 

5. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan 

6. Mengembangkan siasat pengajaran  

7. Mengembangkan dan memilih materi pengajaran  

8. Merancang dan melakukan penilaian formatif 

9. Merevisi pengajaran  

10. Melakukan penilaian sumatif. 

Synder, K.J dan Anderson.R.H. (1986) berpendapat 

bahwa kemampuan merencanakan pengajaran meliputi 4 

hal yaitu : 

1. Menyeleksi Kurikulum 

2. Memeriksa kesiapan ,gaya dan minat siswa 

3. Merancang program pengajaran. 

4. Merencanakan pengolahan kelas. 
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Pada tahun 1975 perencanaan pengajaran di 

sekolah-sekolah Indonesia dianjurkan untuk menggunakan 

model PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional). 

Ada  lima langkah dalam merencanakan pengajaran ini, 

yaitu :  

1. Merumuskan tujuan instruksional, baik umum 

maupun khusus. 

2. Mengembangkan alat-alat evaluasi 

3. Menetapkan materi pelajaran  

4. Merencanakan kegiatan belajar mengajar 

5. Melakukan program pengajaran. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan sistem penilaian   berbasis  

kompetensi (Harris, Guthrie, Hobart, & Lundber, 

1995), yaitu : 

1. Definisi apa yang dipelajari dan apa yang  dinilai. 

2. Spesifikasi peringkat unjuk kerja atau standar 

3. Menekankan  pada komparasi antara unjuk kerja 

peserta didik dengan standar atau kriteria. 

Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan 

tindakan perbaikan, berupa program remidi. Apabila 

peserta didik belum menguasai suatu kompetensi dasar, ia 

harus mengikuti proses pembelajaran lagi. Sedang bila 

telah menguasai kompetensi dasar, ia diberi tugas 

pengayaan. Peserta  didik yang  telah menguasai semua 

atau hampir  semua kompetensi dasar dapat  diberi tugas 

untuk mempelajari  kompetensi dasar berikutnya. Oleh 

karena itu, dalam sistem  penilaian  berkelanjutan, guru 

harus membuat  kisi-kisi penilaian dan  rancangan 

penilaian secara menyeluruh untuk satu  semester dengan 

menggunakan  teknik penilaian yang tepat. 
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Proses  Penilaian   

Untuk mengeahui tingkat kemampuan siswa 

terhadap pencapaian kompetensi,guru dapat 

melakukannya melalui jenis tes dan non tes. Tes meliputi 

tes : lisan, tertulis, (bentuk uraian, pilihan ganda, isian). 

Tes perbuatan  yang meliputi: kinerja (performance), 

penugasan (project), dan hasil karya (product). 

Untuk jenis non tes  seperti  tes sikap, minat, motivasi 

atau lainnya adalah: 

1) menentukan tujuan penilaian, 

2) menentukan kompetensi yang diujikan, 

3) merumuskankonstruk (konsep dan operasional) dari 

teori yang mendukung, 

4) menyusun kisi-kisi, 

5) menyusun butir soal. 

 Menurut Suprijanto (2007) lokakarya perlu 

diselenggarakan dalam suasana tidak terlalu formal. 

Suasana yang beriklim santai akan lebih mendorong 

peserta berperan aktif dalam kegiatan dan mereka dapat 

bersosialisasi, berinteraksi dan bekerja sama untuk 

menghasilkan suatu produk. Selain bernuansa santai, 

lokakarya melibatkan peserta yang jumlahnya tidak terlalu 

banyak. Dengan jumlah yang relatif kecil prosedur 

pelaksanaan kerja akan lebih bisa dijelaskandan 

pengorganisasian kerja kelompok tidak terlalu ruwet.

 Dalam lokakarya biasanya ada nara sumber yang 

berkompetensi yang akan memberikan bimbingan, 

pengarahan dan “sharing” pengalamannya, dan mungkin 

juga akan menjelaskan prosedur kerja dalam menghasilkan 

suatu produk yang ditargetkan dalam lokakarya itu. 

Walaupun dalam suatu lokakarya dihasilkan suatu produk 

kerja, sasaran utama dari pertemuan ini tidak selalu hasil 
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kerjanya, melainkan proses pembelajarannya bagi peserta 

lokakarya. Jadi lokakarya merupakan salah satu bentuk 

pendidikan atau pelatihan yang cocok diterapkan bagi 

orang dewasa. 

 Penelitian ini menggambarkan Penelitian Tindakan 

Sekolah, yang dilakukan oleh Pengawas SMA. Adapun 

tujuan utama dari penelitian tindakan kepengawasan 

adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengevaluasi belajar siswa .dalam 

hal ini praktek pembelajaran secara berkesinambungan, 

sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan 

budaya meneliti dilakukan guru dan Pengawas Sekolah  ( 

Mukhlis, 2003:5). 

 Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu 

penelitian tindakan Sekolah,maka penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart (dalam Sugiarti,1997:6), yaitu berbentuk spiral dari 

siklus yang satu ke siklus yang berikutnya.Setiap siklus 

meliputi planning (rencana), action (tindakan),Observation  

(pengamatan ), dan Reflection (refleksi).  

Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang 

sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi.Sebelum 

masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. Dalam penelitian 

tindakan sekolah ini  kolaborasi  dan partisipatori meru-

pakan prinsip pokok. 

Bila digambarkan, maka alur Penelitian Tindakan 

Sekolah adalah sebagai berikut: 
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Perencanaan

SIKLUS I Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Perencanaan

SIKLUS II Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Refleksi

Refleksi

 

Gambar: 1. Alur Kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah 

 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian tentang 

upaya peningkatan kemampuan guru  matematika SMA 

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa  melalui lokakarya  

di Kota Batu di aula Dinas P dan K Kota Batu untuk 

sosialisasi PTSnya,sedangkan lokakarya I dan Lokakarya II 

di ruang pengawas SMA / SMK Dinas P dan kota Batu. 

Pelaksanaan sosialisi PTS melalui Kepala  Sekolah 

dan guru matematika oleh Kepala Dinas P dan K Kota Batu 

pada tanggal 13 juni 2007, sedangkan pelaksanaan 

lokakarya I pada tanggal 13 juli 2007 dan lokakarya II pada 

tanggal 2 agustus 2007.  
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Subyek  Penelitian.  

Tabel: Nama guru yang menjadi subyek penelitian. 

 

NO NAMA GURU UNIT  KERJA 

1 Martina Rahayu.S.Pd SMA Negeri 1Batu 

2 Dra. Atiq Rosyda SMA Negeri  2 Batu 

3 Wiwik Sugiarti,S.Pd      SMA Negeri  2 Batu 

4 Widi Astuti.S.Pd  SMA Islam Hasyim  

Asy’ari.Batu 

5 Dra.Tri Andarini SMA PGRI  Batu 

6 Didik Purwoko.S.Pd                      SMA Immanuel Batu 

7 Drs.Robby Harmono SMA Islam Batu 

8 Chamim Mawardi.S.Pd                 SMA Islam Batu 

9 Karnadi.S.Pd                                 SMA Muhammadiyah 3 

Batu 

10 Kristiana.G.W.S.Pd                       SMA K Yos Sudarso 

Batu 

 

Di dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

adalah instrumen kemampuan guru matematika dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa, instrumen penilaian 

kinerja guru dan angket serta rancangan sistem penilaian 

berkelanjutan yang terdiri dari kisi-kisi soal, kartu soal, 

pedoman pensekoran, dan analisis ulangan.     

 

Hasil  Penelitian dan Pembahasan Penelitian 

Tabel 2: Pra Tindakan Kemampuan guru SMA dalam 
mengevaluasi hasil    belajar siswa. 

No Indikator Persentase 

(%) 

1 KKM 47,200 

2 Kisi-kisi soal, katu soal, kunci 

jawaban perskoran 

38,238 
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3 Analisis UH analisis semester 24,562 

 Jumlah  100 

 

Indikator keberhasilan  dari tindakan yang akan 

dilakukan adalah:   

1. Guru  memiliki kemampuan  yang optimal dalam 

menganalisis Kriteria Ketuntasan  Minimal (KKM) . 

2. Guru  memiliki kemampuan  yang optimal dalam 

membuat kisi-kisi soal, kartu soal, kunci jawaban 

dan pensekoran. 

3. Guru  memiliki kemampuan  yang optimal dalam  

menganalisis  hasil ulangan harian  maupun 

ulangan semester serta analisis butir soal. 

4. Kemampuan guru matematika SMA dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa meningkat setelah 

diadakan lokakarya 

 

3,460

2,574

3,822

3,462

2,677

3,708

2,606

3,757

2,786

3,460

2,144

3,460

1,815

3,494

3,822 3,833

2,399

3,494 3,587
3,822

1
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2
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3
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4
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Peningkatan  Kemampuan Guru Matematika Dalam 
Mengevaluasi Hasil Belajar Siswa  Dilihat Dari Tiga 
Indikator  Keberhasilan 
 

I. KRITERIA  KETUNTASAN  MINIMAL ( KKM ) 

 PRATINDAKAN    :  37,250 %       
       NAIK  ,941 % 
 SIKLUS    I              :  45,191  % 
               NAIK 35,516% 
 SIKLUS    II           :   96,675  % 

 
II. KISI KISI SOAL,KARTU SOAL,KUNCI JAWABAN DAN 

PENSEKORAN 
  
 PRATINDAKAN  : 35,50 % 
       NAIK 1,601% 
 SIKLUS I  : 37,101 %  
               NAIK 52,349% 
 SIKLUS II  : : 89,450 % 

 
III. ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN, SEMESTER 

DAN BUTIR SOAL 
  
 PRATINDAKAN : 17,706 % 
               NAIK 7,706 % 

 SIKLUS I  : 27,25% 
               NAIK 63,325% 
 SIKLUS II  : 90,575% 

 

Perbandingan  Nilai  Total Guru Matematika SMA  
Dalam Mengevaluasi Hasil Belajar Siswa  
Pada Siklus  I  Dan  Siklus II 
 

NO NAMA  GURU NILAI  TOTAL 

SIK 
LUS  I 

KLA 
SI 
FIKA 
SI 

SIK 
LUS 
 II 

KLA
SI 
FIK
ASI 

SECARA  
UMUM 

1 Martina 
Rahayu.S.Pd 

3,460 B 3,822 AB 0,362 

2 Dra.Atiq Rosyda 2,574 C 3,462 B 0,888 

3 Wiwik 
Sugiarti.S.Pd 

2,677 C 3,708 AB 1,031 

4 Widi Astuti.S.Pd 2,606 C 3,757 AB 1,151 
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5 Dra.Tri Andarini 2,786 C 3,460 B 0,674 

6 Didik 
Purwoko.S.Pd 

2,144 C 3,460 B 1,316 

7 Chamim  
Mawardi.S.Pd 

1,815 C 3,822 AB 1,679 

8 Drs.Roby 
Harmoko 

3,822 AB 3,822 AB 0 

9 Karnadi.S.Pd 2,399 C 3,494 B 1,095 

10 Kristiana. 
GW.S.Pd 

3,587 AB 3,822 AB 0,235 

 

Dari hasil kegiatan  lokakarya yang telah dilakukan 

selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis  yang telah dilakukan dapat 

di simpulkan sebagai berikut : 

1. Lokakarya  guru matematika  memiliki  dampak positif 

dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa yang di tandai dengan  

peningkatan  kemampuan guru dalam  setiap siklus ,  

yaitu siklus I yang mendapat nilai dengan  klasifikasi 

cukup ada 7 orang dengan nilai total 17,001 dan  

persentase 62,027 %,  nilai Baik hanya satu orang 

dengan nilai total 3,460 dan  persentase 12,414 %,  

sedangkan mendapat nilai klasifikasi Amat Baik 

sebanyak dua orang dengan dengan nilai total 7,409 

dan persentase 26,584 %,  sedangkan pada Siklus II 

yang mendapat nilai cukup sudah tidak ada lagi,  tetapi 

nilai Baik ada lima orang dengan nilai total 17,316 dan  

persentase 47,772 % ,  sedangkan mendapat nilai Amat 

Baik ada lima orang dengan nilai total 18,931dan  

persentase 52,227 %. 

2. Sedangkan jika dilihat dari indikator keberhasilan guru 

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa  pada tiga 

indikator juga akan mengalami peningkatan yaitu guru 

dalam menganalisis KKM  sebelum dilaksanakan 
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lokakarya ke lokakarya I atau pra tindakan ke siklus I 

mengalami kenaikan .Sebelum lokakarya ke lokakarya I 

atau pra tindakan ke siklus I mengalami kenaikan 7,941 

%, sedangkan dari siklus I ke siklus II  kenaikan 54,809 

%.Demikian juga pada indikator Kisi-kisi soal, kartu 

soal, kunci jawaban dan penskoran sebelum 

dilaksanakan lokakarya ke lokakarya I atau pra 

tindakan ke siklus I mengalami kenaikan 1,601%, 

sedangkan dari siklus I ke siklus II kenaikannya 62,899 

%, dan indikator  yang terakhir yaitu analisis hasil 

ulangan harian , semester, dan butir soal sebelum 

dilaksanakan kenaikan 7,706%, sedangkan dari siklus I 

ke siklus II kenaikannya 82,294%,  dari hasil 

peningkatan tersebut tidak terlepas dari tindakan yang 

diberikan oleh peneliti sebagai pengawas sekolah 

melalui bimbingan dan pengarahannya. Tindakan yang 

dilakukan  peneliti dalam  lokakarya  dapat lebih 

membina dengan suasana responsive diantara sesama 

guru. Pemberian bimbingan  secara menyeluruh dan 

tidak membeda-bedakan. 

3. Tanggapan guru terhadap  lokakarya yang diadakan 

peneliti dalam hal ini pengawas sekolah  cukup baik. 

Hal ini  di sebabkan kualitas  lokakarya semakin  

meningkat pada setiap siklusnya, baik dilihat dari 

antusias dalam mengikuti penjelasan , antusias dalam 

mengerjakan, ketepatan waktu maupun dalam respon 

angket banyak yang memilih setuju.  

 

SARAN 

 Bertolak  dari hasil penelitian  tindakan sekolah 

dalam hal ini pengawas sekolah, maka dalam usaha 
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meningkatkan  kemampuan guru untuk mengevaluasi hasil 

belajar siswa  diajukan sejumlah saran  sebagai berikut :  

1. Terhadap guru 

  a)  Guru matematika  hendaknya selalu menerapkan  

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa sesuai 

dengan Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan, agar pada 

saat akan mengajukan kenaikan  pangkat atau 

mengikuti uji sertifikasi  sudah tidak lagi  terkesan 

kebingungan,  bahkan mengambil jalan pintas 

mengadopsi tanpa penguasaan dan pemahaman 

yang baik. 

b)  Hasil lokakarya yang diselenggarakan peneliti 

hendaknya di  sinergikan dengan guru-guru yang 

tidak ikut lokakarya, agar semua guru matematika 

di Kota Batu sama  kemampuannya dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa. 

2. Terhadap Kepala Sekolah  

 Supervisi klinis kepala sekolah  perlu  ditingkatkan  

frekuensinya  dan pemaknaanya,  sehingga  dapat 

memberi masukan  kepada guru  yang berkaitan dengan 

evaluasi hasil belajar siswa.  
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Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam 
Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) 
Melalui Supervisi Akademik Pada SMA Binaan Di 
Kabupaten Lamongan Tahun Pelajaran 2007-2008 
 
Drs. Kusnowo, Msi 
Pengawas Kota Lamongan 
Drs. Ali Imron, MPd, Msi 
Pembimbing, Dosen Universitas Negeri Malang 
 
Abstrak: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 
terhadap penyusunan RPP tahun 2007-2008,diperoleh data 
hampir 60% guru di SMA binaan di kabupaten Lamongan 
dalam membuat RPP asal memenuhi kewajiban dan 
sebagian hanya copy paste dan menyontoh RPP yang sudah 
ada.Permasalahan ini perlu dipecahkan bersama antara 
kepala sekolah,pengawas dan guru. Penelitian tindakan 
sekolah ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru 
dalam menyusun RPP setelah mendapatkan layanan 
supervisi akademik.Permasalahan yang ingin dijawab 
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kemampuan 
guru dalam menyusun RPP setelah mendapatkan layanan 
supervisi akademik ?.Penelitian tindakan sekolah 
ini,dilaksanakan dalam tiga siklus.Peneliti terlibat secara 
penuh dalam perencanaan,tindakan,observasi dan refleksi 
pada setiap siklusnya.Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
Kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dapat dipecahkan melalui supervisi 
akademik.Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan supervisi 
akedemik dalam mengurangi permasalahan guru dalam 
penyusunan RPP.Dari 30 orang guru yang mengalami 
masalah dalam penyusunan RPP,pada siklus 1 sebanyak 
21 orang guru atau 70 % yang menunjukkan adanya 
perubahan positif dalam membuat RPP.Pada siklus 2 
sebanyak 27 orang atau 90 % dan siklus 3 sebanyak 28 
orang atau 93.33% telah menguasai dan mampu menyusun 
RPP dengan baik. 
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Kata-kata kunci: kemampuan guru,  RPP, supervisi 
akademik 
 Dalam melaksanakan tugas,guru harus paham 

bahwa tugas yang diembannya adalah profesi  dan apa 

yang dilakukan ada landasan ilmunya dan tidak tergantung 

pada orang lain,tetapi dalam hal tertentu harus 

berkonsultasi terhadap atasannya maupun pengawas yang 

menjadi mitra kerjanya. Pengawas sekolah sesuai dengan 

tugas dan fungsinya mempunyai wewenang : 1) memilih 

dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang 

optimal. 2) menciptakan tingkat kinerja guru dan tenaga 

lain yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 

3) menentukan dan atau mengusulkan program pembinaan 

serta melakukan penilaian.Berdasarkan hasil monitoring 

dan evaluasi terhadap penyusunan RPP diperoleh hasil 

hampir 60 % guru di SMA binaan dalam membuat RPP asal 

membuat dan sebagian hanya copy paste serta menyontoh  

RPP yang sudah ada. Permasalahan ini harus segera 

dipecahkan bersama antara kepala sekolah,guru dan 

pengawas sekolah.Tetapi kenyataan di lapangan banyak 

mengalami kendala,permasalahan baru muncul ketika 

guru yang membutuhkan bantuan peningkatan mutu 

masih belum mengetahui manfaat pelayanan bimbingan 

yang dilakukan pengawas sekolah dalam wilayah binaanya.   

 Salah satu upaya yang dilakukan  adalah 

mengadakan supervisi akademik baik yang dilakukan  oleh 

kepala sekolah maupun pengawas sekolah.Hal tersebut 

sejalan dengan apa yang menjadi tugas pengawas sekolah 

yaitu membina dan menilai penyelenggaraan pendidikan. 
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METODE PENELITIAN  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan sekolah yang berupaya mengkaji dan 

merefleksikan secara mebdalam beberapa aspek dalam 

penyusunan RPP yaitu :1) identitas RPP. 2) kompetensi 

dasar/hasil belajar/indikator.3) langkah-langkah 

pembelajaran.4) media dan sumber belajar. 5) penilaian. 6) 

identitas penyusun. 

 Untuk menjawab permasalahan penelitian, 

penelitian dilaksanakan di 3 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta 

di kabupaten Lamongan dengan subyek penelitian ,5 orang 

guru pada masing-masing sekolah binaan  atau 30 orang 

guru yang diteliti dan 6 orang kepala sekolah sebagai 

kolaborator. 

Penelitian ini dibagi dalam tiga siklus,masing-masing 

siklus terdiri dari empat langkah yaitu a) perencanaan 

(planning) yaitu merumuskan masalah,menentukan tujuan 

dan metode penelitian serta membuat rencana tindakan.b) 

pelaksanaan (acting) ,yaitu implementasi isi perencanaan. c) 

pengamatan (observing) dilakukan secara sistematis untuk 

mengamati hasil atau dampak tindakan terhadap proses 

penyusunan RPP. d) refleksi (reflecting) yaitu mengkaji dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak tindakan yang 

dilakukan. 

Dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi, 

bimbingan penyusunan RPP,catatan lapangan,studi 

dokumen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persiapan tindakan 

 Untuk mengatasi kesulitan guru dalam membuat 

RPP, peneliti bersama  guru membuat kesepakatan tentang 
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aturan main dari pembinaan khususnya pada penyusunan 

RPP dengan: 1) memberikan kebebasan kepada guru untuk 

menentukan waktu pembimbingan. 2) memberikan 

kebebasan kepada guru untuk menanyakan secara pribadi 

hal-hal yang belum difahami 

Pelaksanaan tindakan penelitian 

 Pada tahap ini peneliti ,1) mengidentifikasi 

permasalahan dan menganalisa masalah dalam menyusun 

RPP pada semester I tahun pelajaran 2007-2008, 2) 

merumuskan permasalahan secara operasional. Pada tahap 

ini peneliti merumuskan permasalahan yang 

muncul,terutama yang menyangkut penyusunan RPP yang 

akan digunakan. 3) merumuskan hipotesis tindakan.Pada 

siklus pertama dirumuskan sebagai berikut: Kemampuan 

guru dalam menyusun RPP dapat ditingkatkan melalui 

supervisi  akademik.4) menyusun rancangan tindakan 

meliputi: a) identitas RPP.b) kompetensi dasar/hasil 

belajar/indikator.c) langkah-langkah pembelajaran.d) 

media dan sumber belajar.e) penilaian. 5) 

Pengamatan,pengumpulan data pada penelitian tindakan 

sekolah ini dilakukan dengan pengamatan pada proses 

penyusunan RPP yang meliputi,aktivitas guru dalam 

kegiatan diskusi,dan semua hasil pengamatan dicatat 

dengan baik.6) Refleksi,hasil pengamatan pada siklus 1 

disampaikan peneliti kepada guru dan kepala sekolah serta 

didiskusikan untuk melihat kemungkinan adanya 

perbaikan-perbaikan pada pembuatan RPP,kemudian 

dilakukan refleksi mulai dari mengevaluasi tindakan 

sampai dengan memutuskan apakah perlu tindakan dalam 

siklus berikutnya. 

 

Siklus 1 
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 Pada siklus 1 ini, aktivitas guru dalam menyusun 

RPP masih belum memenuhi harapan dan baru 21 orang 

guru atau 70 % dari responden,tetapi beberapa catatan 

penyempurnaan masih perlu dilakukan antara lain: 1) 

perlu adanya pembatasan waktu saat penyusunan RPP. 2) 

ketelitian guru dalam membuat RPP perlu ditingkatkan.3) 

pada saat pembahasan materi,sebaiknya guru menuliskan 

permasalahan yang akan dibahas dalam 

diskusi.Selanjutnya peneliti bersama kepala sekolah 

mengajak kepada guru untuk membahas hasil penyusunan 

RPP dengan cara berdiskusi untuk saling memberikan 

masukan dan dilakukan pembahasan bersama tentang 

model RPP yang telah dikerjakan berdasrkan literatur dan 

kurikulum yang berlaku.Hal ini dimaksudkan agar kegiatan 

selanjutnya tidak mengalami kesalahan. 

 

Siklus 2 

 Pada siklus 2, peneliti melakukan penyempurnaan 

sebagai berikut,kepala sekolah sebagai Pembina bersama 

peneliti memberikan pengarahan ulang tentang tata cara 

pembuatan RPP yang disempurnakan dari siklus 1, 

meliputi:1) memberikan batasan waktu kepada guru dalam 

membuat RPP,hal ini dimaksudkan agar target waktu pada 

pertemuan tersebut dapat tercapai. 2) meminta kepada 

guru agar lebih meningkatkan ketelitian dalam penulisan 

dan pembuatan RPP. 3) memberikan pengarahan kepada 

guru apabila berdiskusi hendaknya mencatat hasil dan 

permasalahan yang dibahas .Penyusunan RPP diberikan 

waktu 120 menit dan aktivitas guru dalam membuat RPP 

pada siklus 2 ini,mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan hasil  siklus 1,siklus ke 2 mencapai 27 orang guru 

atau 90 %.Untuk memperoleh hasil pembuatan RPP yang 
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lebih baik,sebelum diserahkan jepada kepala sekolah,guru 

diberi kesempatan untuyk mempelajari dan mengecek 

ulang RPP yang telah dibuat dalam waktu 60 menit. 

 

Siklus 3 

 Tindakan yang dilakukan pada siklus 3 sama 

dengan langkah yang dilakukan pada siklus 2,dengan 

fokus pemantapan pembuatan RPP.Pada tahap ini guru 

tidak mengalami hambatan dalam membuat RPP karena 

pengalaman pada tahap siklus sebelumnya ,disamping itu 

telah mendapatkan bimbingan intensif dari kepala sekolah 

maupun peneliti.aktivitas guru dalam membuat RPP pada 

sikulus ini mengalami peningkatan dari rata-rata 90 % di 

siklus ke 2 menjadi 93,33 % atau 28 guru telah menyusun 

RPP dengan baik.Meskipun pada siklus 3 terdapat 

kenaikan dibandingkan dengan siklus 2 namun masih 

terdapat kendala,dimana pada saat mengumpulkan hasil 

akhir, masih terdapat seorang guru yang belum 

menyelesaikan  pembuatan RPP karena guru yang 

bersangkutan mengerjakan RPP datangnya terlambat. 

 

PENUTUP 

 Dari hasil kegiatan yang dilakukan selama tiga kali 

siklus,dan seluruh pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan,dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru 

dalam membuat RPP dapat diselesaikan melalui layanan 

supervise akademik yang dilakukan oleh kepala saekolah 

maupun pengawas sekolah .Hal ini terlihat pada siklus ke 1 

sebanyak 21 orang guru atau 70 % yang menunjukkan 

perubahan positip dalam membuat RPP dan diikuti 27 

orang guru atau 90 % pada siklus ke 2 dan pada siklus ke 
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3 sebanyak 28 orang guru atau 93.33 % dapat membuat 

RPP dengan baik. 

 Dari latar belakang  permasalahan yang diuraikan 

sebelumnya,serta data dan bukti nyata yang didapat dari 

hasil layanan supervisi akademik,maka peneliti 

menyarankan kepada peneliti lain yang tertarik dengan 

penelitian ini untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut,mengingat layanan supervisi akademik sangat 

dibutuhkan guru dalam menyelesaikan permasalahan 

tugas, khususnya dalam meningkatan kualitas proses 

belajar mengajar termasuk didalamnya perangkat 

pembelajaran. 
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Abstract: Salah satu kompetensi  dasar yang harus  
dikuasai  oleh guru dari sepuluh kompetensi yang ada  
adalah menilai proses  dan  hasil belajar. Proses evaluasi 
umumnya berpusat  pada siswa. Ini berarti evaluasi 
dimaksudkan untuk mengamati hasil  belajar siswa dan 
berupaya menentukan bagaimana menciptakan 
kesempatan belajar. Evaluasi juga dimaksudkan untuk 
mengamati peranan guru, strategi pengajaran khusus, 
materi kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar untuk 
diterapkan pada pengajaran.  
  Tujuan penelitian ini diharapkan  dapat 
meningkatkan kemampuan guru matematika SMA di Kota 
Batu dalam mengevaluasi hasil belajar siswa setelah 
mengikuti lokakarya.  

 Metode penelitian untuk memecahkan  masalah 
menggunakan penelitian tindakan sekolah, melalui dua 
siklus. Siklus I meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi.Dari hasil siklus I yang belum 
memenuhi ,maka dilakukan tindakan siklus II.Subyek 
penelitiannya adalah guru matematika SMA negeri swasta 
se kota Batu yang masa kerjanya kurang dari sepuluh 
tahun. 
 Instrumen penelitian.yang digunakan adalah 
instrumen kemampuan guru matematika dalam 
mengevaluasi hasil belajar siswa, instrumen penilaian 
kinerja guru dan angket serta rancangan sistem penilaian 
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berkelanjutan yang berupa work sheet terdiri dari kisi-kisi 
soal, kartu soal, pedoman penskoran, dan analisis ulangan 
serta analisis butir soal. 

Pada siklus tindakan yang dilakukan adalah 
perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, 
dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus I dilakukan 
tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi 
permasalahan. Dalam penelitian tindakan sekolah ini  
kolaborasi  dan partisipatori merupakan prinsip pokok. 

Teknik Pengumpulan Data dilakukan bersifat 
deskriptif. Teknik observasi dalam penelitian ini mengamati 
secara langsung dengan teliti, cermat dan hati-hati proses 
pelaksanaan lokakarya yang rumit mungkin terjadi jika 
peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku 
sekaligus.  

Hasil penelitian ini adalah lokakarya memiliki 
dampak positif dalam meningkatkan kemampuan guru 
dalam mengevaluasi hasil belajar siswa yang di tandai 
dengan  peningkatan  kemampuan guru dalam  setiap 
siklus ,yaitu siklus I yang mendapat nilai dengan klasifikasi 
cukup ada 7 orang dengan nilai total 17,001 dan  
persentase 62,027 %,nilai Baik hanya satu orang dengan 
nilai total 3,460 dan  persentase 12,414 % sedangkan 
mendapat nilai klasifikasi Amat Baik sebanyak dua orang 
dengan dengan nilai total 7,409 dan persentase 26,584 
%,sedangkan pada Siklus II yang mendapat nilai cukup 
sudah tidak ada lagi,tetapi nilai Baik ada lima orang 
dengan nilai total 17,316 dan  persentase 47,772 % 
sedangkan mendapat nilai Amat Baik ada lima orang 
dengan nilai total 18,931 dan persentase52,2 %.Sedangkan 
jika dilihat dari indikator keberhasilan guru dalam 
mengevaluasi hasil belajar siswa  pada tiga indikator juga 
akan mengalami peningkatan yaitu guru dalam 
menganalisis KKM  sebelum dilaksanakan lokakarya ke 
lokakarya I atau Pra tindakan ke Siklus I mengalami 
kenaikan 7,941 %,sedangkan dari siklus I ke Siklus II 
kenaikannya 54,809 %.demikian juga pada Indikator Kisi-
kisi soal,kartu soal,kunci jawaban dan pensekoran sebelum 
dilaksanakan lokakarya ke lokakarya I atau Pra tindakan 
ke Siklus I mengalami kenaikan 1,601%,sedangkan dari 
siklus I ke Siklus II kenaikannya 62,899 %,dan Indikator  



 

Wasis D. Dwiyogo: PENELITIAN TINDAKAN KEPENGAWASAN 255

yang terakhir yaitu Analisis hasil ulangan harian 
,semester,dan butir soal sebelum dilaksanakan lokakarya 
ke lokakarya I atau Pra tindakan ke Siklus I mengalami 
kenaikan 7,706%,sedangkan dari siklus I ke Siklus II 
kenaikannya 82,294%.  

Saran yang diberikan hendaknya guru selalu dalam 
mengevaluasi hasil belajar selalu menerapkan peraturan 
menteri no 20 tahun 2007,hasil lokakarya disinergikan 
kepada guru yang tidak mengikuti lokakarya agar 
mempunyai kemampuan yang sama, serta supervisi klinis 
kepala sekolah perlu ditingkatkan frekuensinya agar 
terditeksi kemampuan guru dapat meningkat, terutama 
dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. 

 
Kata kunci: peningkatan  kemampuan  guru, matematika  
SMA, evaluasi hasil belajar siswa 
  

Kemampuan mengajar merupakan kemampuan 

essensial yang harus dimiliki oleh guru, tidak lain karena 

tugas guru yang paling utama adalah mengajar. Yang 

dihadapi guru  adalah siswa-siswa yang dinamis, baik 

sebagai akibat dari dinamika internal yang berasal dari diri 

siswa maupun sebagai akibat dari dinamika lingkungan 

yang sedikit banyak berpengaruh terhadap siswa. Oleh 

karena itu, kemampuan mengajar guru haruslah dinamis 

juga, sebagai akibat dari tuntutan–tuntutan dinamika 

siswa yang tak terelakkan. Oleh karena itu kemampuan 

guru mengajar sangat esensial bagi guru. Jika pekerjaan 

guru adalah mengajar, sementara ia tidak bisa mengajar, 

maka berarti ia tidak dapat melakukan pekerjaannya. 

Banyak pengertian yang diberikan para ahli, bahwa 

pengajaran diartikan  sebagai penyampaian sejumlah 

pengetahuan. Oleh karena dipandang menyampaikan 

sejumlah pengetahuan, maka guru dipandang sebagai 

sumber pengetahuan, sementara siswa dipandang tidak 

mengerti apa-apa. Bahkan pandangan demikian 
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menempatkan guru sebagai sumber kebenaran. Apa yang 

dikatakan oleh guru, dengan serta merta dipandang benar 

oleh siswanya, dan sebagai sesuatu yang tak terbantahkan. 

Pandangan demikian kini mulai ditinggalkan. Orang mulai 

beralih ke pandangan bahwa mengajar, tidaklah sekedar 

menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan berusaha 

membuat  suatu situasi yang memungkinkan siswa belajar. 

Sehingga guru sebagai fasilitator  yang membantu agar 

siswa dapat belajar. 

Salah satu kompetensi  dasar yang harus  dikuasai  

oleh guru dari sepuluh kompetensi yang ada  adalah 

menilai proses  dan  hasil belajar. Proses evaluasi 

umumnya berpusat  pada siswa. Ini berarti evaluasi 

dimaksudkan untuk mengamati hasil  belajar siswa dan 

berupaya menentukan bagaimana menciptakan 

kesempatan belajar. Evaluasi juga dimaksudkan untuk 

mengamati peranan guru, strategi pengajaran khusus, 

materi kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar untuk 

diterapkan pada pengajaran. Fokusnya adalah bagaimana 

dan mengapa siswa bertindak dalam pengajaran serta apa 

yang mereka lakukan. Dengan tujuan untuk memperbaiki 

pengajaran dan penguasaan tujuan tertentu dalam kelas, 

sehingga dapat mengukur keefektifan sistem mengajar atau 

belajar sebagai suatu keseluruhan. 

Sebelum kehadiran kurikulum 2004 maupun 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru dalam 

melaksanakan penilaian didasarkan pada pendekatan 

materi atau kognitif saja, sehingga pada waktu menyusun 

soal muncul beberapa pertanyaan seperti berikut. Standar 

Kompetensi (SK), yang mana yang harus diujikan, 

Kompetensi Dasar apa  dan materi pembelajaran mana 

yang diujikan, bentuk soal apa yang akan dipergunakan. 
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Namun dengan kehadiran Kurikulum  2004  atau  

Kurikulim  Tingkat  Satuan  Pendidikan  ( KTSP ), 

pertanyaan–pertanyaan yang mengkhususkan pada 

penilaian materi seperti itu tidak ditemui lagi. Dalam 

penyusunan soal berdasarkan kurikulum 2004 atau KTSP  

teknik penyusunannya harus didasarkan pada 

karakteristiknya, diantaranya seperti berikut: a. Untuk 

memenuhi target ketuntasan belajar siswa, b. kompetensi 

apa yang akan  diujikan, c. Kemampuan  apa  yang  akan  

diukur, (Pengetahuan, ketrampilan, sikap / nilai), d. 

Indikator (dalam kurikulum, indikator inti atau pendukung)  

mana yang akan diujikan, e. Materi apa yang harus 

diujikan, f. Jenis apa yang akan dipergunakan (tes atau 

non tes).  

Ada beberapa pengertian tentang  penilaian  yang 

dipergunakan   di dalam  kurikulum 2004 dan KTSP yaitu :  

(5) Penilaian (Assesment) adalah kegiatan untuk 

mengetahui apakah suatu program telah berhasil dan 

efektif serta efisien atau tidak. Artinya bahwa  

penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh 

informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar 

siswa dan mengefektifkan penggunaan   informasi  

tersebut  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan.  

(6) Penilaian (Evaluation) adalah proses pembuatan  

keputusan tentang  kedudukan dan performence 

siswa. Maksudnya adalah bahwa penilaian dalam hal 

ini merupakan kegiatan yang dirancang  untuk  

mengukur  keefektifan  suatu  sistem pendidikan  

secara  keseluruhan. 

(7) Pengukuran (Measurement) adalah kegiatan untuk 

mendapatkan informasi secara kuantitatif, atau  
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dengan  kata  lain  merupakan  prosedur  untuk  

menentukan  skor siswa. 

(8) Penilaian berbasis Kelas (assesment) adalah kegiatan 

yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan 

informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas 

selama dan setelah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Jadi evaluasi berbeda  dengan penilaian 

(assesment), evaluasi belajar dilakukan guru secara terus 

menerus dan berkesinambungan atau keseluruhan yang 

terfokus pada proses belajar mengajar di sekolah, adapun 

penilaian dilakukan oleh pusat atau pemerintah baik di 

tingkat sekolah. Kenyataan di lapangan di SMA baik negeri 

maupun swasta, bahwa guru dalam melakukan evaluasi 

hasil belajar siswa belum maksimal. Artinya dalam 

melaksanakannya guru itu cenderung instant, belum mau 

atau tidak mengerti dalam proses  mengevaluasi hasil 

belajar dengan benar yang sesuai standar.         

Pada  latar belakang masalah diatas,masalah yang 

timbul antara lain: 

5. Kondisi di lapangan hasil monitoring pengawas sekolah 

bahwa dalam pembuatan soal ulangan atau semester  

pada umumnya tanpa melalui kisi-kisi dan kartu 

soal,sehingga langsung jadi soal. 

6. Adanya anggapan bahwa proses mengevaluasi hasil 

belajar siswa tidak penting, yang di utamakan adalah 

hasil akhir yaitu nilai. 

7. Belum semua guru menjalankan proses mengevaluasi 

hasil belajar siswa dengan benar sesuai dengan 

peraturan Menteri nomor 20 tahun 2007 tentang 

standar penilaian pendidikan. 

8. Kemampuan guru matematika SMA dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa  masih rendah. 
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Guna menghindari kesalahan maksud serta 

menjaga efektifitas dan efisiensi dalam penelitian dan 

menyadari akan keterbatasan, penulis akan membatasi 

masalah-masalah tersebut pada : 

1. Pelaksanaan lokakarya yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan    guru dalam  mengevaluasi 

hasil belajar siswa. 

2. Pemahaman guru akan evaluasi hasil belajar siswa yang 

meliputi: Menganalisis Kriteria Ketuntasan Minimal, 

Pembuatan soal termasuk kisi-kisi soal, kartu soal, 

kunci jawaban, penskoran, pembuatan analisis hasil 

ulangan harian maupun semester, dan analisis butir 

soal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu masalah  sebagai   berikut : 

1.Bagaimanakah meningkatkan kemampuan guru 

matematika SMA dalam mengevaluasi  hasil belajar siswa  

melalui lokakarya di Kota Batu? 

2.Apakah penerapan lokakarya dapat meningkatan 

kemampuan guru  matematika SMA  dalam  

mengevaluasi hasil belajar siswa di Kota Batu? 

Dalam penelitian tindakan sekolah ini dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : jika dilakukan lokakarya  

tentang mengevaluasi  hasil belajar siswa oleh pengawas 

sekolah,  maka kemampuan guru  matematika SMA di Kota 

Batu akan meningkat. 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: Meningkatkan kemampuan guru 

matematika SMA di Kota Batu dalam mengevaluasi hasil 

belajar siswa setelah diadakan lokakarya. 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi : 
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1. Guru, diharapkan dapat meningkat kemampuannya 

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, setelah 

mengikuti lokakarya. 

2. Sekolah,  sebagai penentu kebijakan dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa khususnya 

pada  mata  pelajaran matematika. 

3. Kepala Sekolah, sebagai bahan pertimbangan 

penilaian kinerja guru matematika SMA  untuk 

promosi jabatan guru. 

4. Pengawas Sekolah, untuk menilai dan pembinaan 

sekaligus merekomendasikan tentang kemampuan 

guru matematika SMA dalam mengevaluasi hasil 

belajar siswa, pada Kegiatan  Belajar Mengajar atau 

KBM di sekolah binaannya 

Banyak ahli yang merumuskan kemampuan guru 

merencanakan pengajaran dengan berbagai jenis rumusan. 

Seluruh rumusan  tersebut dibuat oleh guru sebelum 

melaksanakan pengajaran, termasuk di dalamnya 

membuat alat evaluasi belajar siswa. Apapun  jenis 

rumusannya, yang jelas ia akan dijadikan panduan oleh 

guru ketika telah benar-benar melaksanakan pengajaran 

dikelas. 

Kemp (1977) dalam Analisis butir soal Depdiknas 

2005 menyatakan bahwa kemampuan merencanakan  

pengajaran meliputi 7 hal yaitu: 

h. Memahami tujuan pengajaran, mengidentifikasi topik-

topik  pengajaran, dan menetapkan tujuan umum 

untuk setiap topik pengajaran. 

i. Mengenali karakteristik utama para siswa. 

j. Membuat  tujuan pengajaran menjadi spesifik  dalam 

bentuk tingkah laku  siswa hingga memungkinkan 

untuk pengukuran secara langsung. 
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k. Mengenali  subyek dan isi setiap materi hingga 

mendukung  bagi pencapaian tujuan. 

l. Mengembangkan alat ukur awal guna mengetahui latar 

belakang siswa serta pengetahuannya mengenai topik 

yang akan diajarkan. 

m. Menyaring kegiatan-kegiatan belajar mengajar beserta 

sumber-sumbernya hingga siswa dapat mencapai 

tujuan. 

n. Mengerahkan layanan-layanan yang mampu 

mendukung (dana, alat, jadwal) dan mengembangkan 

alat-alat evaluasi belajar. 

 Dick dan Carey (1985) mengemukakan bahwa 

kemampuan kemampuan dalam merencanakan 

(merancang) pengajaran meliputi 10 hal, yaitu: 

11. Mengenali tujuan  pengajaran 

12. Melakukan analisis pengajaran  

13. Mengenali tingkah laku masukan dan karakteristik 

siswa. 

14. Merumuskan tujuan performansi 

15. Mengembangkan butir-butir tes acuan patokan 

16. Mengembangkan siasat pengajaran  

17. Mengembangkan dan memilih materi pengajaran  

18. Merancang dan melakukan penilaian formatif 

19. Merevisi pengajaran  

20. Melakukan penilaian sumatif. 

Synder, K.J dan Anderson.R.H. (1986) berpendapat 

bahwa kemampuan merencanakan pengajaran meliputi 4 

hal yaitu : 

5. Menyeleksi Kurikulum 

6. Memeriksa kesiapan ,gaya dan minat siswa 

7. Merancang program pengajaran. 

8. Merencanakan pengolahan kelas. 
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Pada tahun 1975 perencanaan pengajaran di 

sekolah-sekolah Indonesia dianjurkan untuk menggunakan 

model PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional). 

Ada  lima langkah dalam merencanakan pengajaran ini, 

yaitu :  

6. Merumuskan tujuan instruksional, baik umum 

maupun khusus. 

7. Mengembangkan alat-alat evaluasi 

8. Menetapkan materi pelajaran  

9. Merencanakan kegiatan belajar mengajar 

10. Melakukan program pengajaran. 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan sistem penilaian   berbasis  

kompetensi (Harris, Guthrie, Hobart, & Lundber, 

1995), yaitu : 

4. Definisi apa yang dipelajari dan apa yang  dinilai. 

5. Spesifikasi peringkat unjuk kerja atau standar 

6. Menekankan  pada komparasi antara unjuk kerja 

peserta didik dengan standar atau kriteria. 

Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan 

tindakan perbaikan, berupa program remidi. Apabila 

peserta didik belum menguasai suatu kompetensi dasar, ia 

harus mengikuti proses pembelajaran lagi. Sedang bila 

telah menguasai kompetensi dasar, ia diberi tugas 

pengayaan. Peserta  didik yang  telah menguasai semua 

atau hampir  semua kompetensi dasar dapat  diberi tugas 

untuk mempelajari  kompetensi dasar berikutnya. Oleh 

karena itu, dalam sistem  penilaian  berkelanjutan, guru 

harus membuat  kisi-kisi penilaian dan  rancangan 

penilaian secara menyeluruh untuk satu  semester dengan 

menggunakan  teknik penilaian yang tepat. 
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Proses  Penilaian   

Untuk mengeahui tingkat kemampuan siswa 

terhadap pencapaian kompetensi,guru dapat 

melakukannya melalui jenis tes dan non tes. Tes meliputi 

tes : lisan, tertulis, (bentuk uraian, pilihan ganda, isian). 

Tes perbuatan  yang meliputi: kinerja (performance), 

penugasan (project), dan hasil karya (product). 

Untuk jenis non tes  seperti  tes sikap, minat, motivasi 

atau lainnya adalah: 

6) menentukan tujuan penilaian, 

7) menentukan kompetensi yang diujikan, 

8) merumuskankonstruk (konsep dan operasional) dari 

teori yang mendukung, 

9) menyusun kisi-kisi, 

10) menyusun butir soal. 

 Menurut Suprijanto (2007) lokakarya perlu 

diselenggarakan dalam suasana tidak terlalu formal. 

Suasana yang beriklim santai akan lebih mendorong 

peserta berperan aktif dalam kegiatan dan mereka dapat 

bersosialisasi, berinteraksi dan bekerja sama untuk 

menghasilkan suatu produk. Selain bernuansa santai, 

lokakarya melibatkan peserta yang jumlahnya tidak terlalu 

banyak. Dengan jumlah yang relatif kecil prosedur 

pelaksanaan kerja akan lebih bisa dijelaskandan 

pengorganisasian kerja kelompok tidak terlalu ruwet.

 Dalam lokakarya biasanya ada nara sumber yang 

berkompetensi yang akan memberikan bimbingan, 

pengarahan dan “sharing” pengalamannya, dan mungkin 

juga akan menjelaskan prosedur kerja dalam menghasilkan 

suatu produk yang ditargetkan dalam lokakarya itu. 

Walaupun dalam suatu lokakarya dihasilkan suatu produk 

kerja, sasaran utama dari pertemuan ini tidak selalu hasil 
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kerjanya, melainkan proses pembelajarannya bagi peserta 

lokakarya. Jadi lokakarya merupakan salah satu bentuk 

pendidikan atau pelatihan yang cocok diterapkan bagi 

orang dewasa. 

 Penelitian ini menggambarkan Penelitian Tindakan 

Sekolah, yang dilakukan oleh Pengawas SMA. Adapun 

tujuan utama dari penelitian tindakan kepengawasan 

adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengevaluasi belajar siswa .dalam 

hal ini praktek pembelajaran secara berkesinambungan, 

sedangkan tujuan penyertaannya adalah menumbuhkan 

budaya meneliti dilakukan guru dan Pengawas Sekolah  ( 

Mukhlis, 2003:5). 

 Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu 

penelitian tindakan Sekolah,maka penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart (dalam Sugiarti,1997:6), yaitu berbentuk spiral dari 

siklus yang satu ke siklus yang berikutnya.Setiap siklus 

meliputi planning (rencana), action (tindakan),Observation  

(pengamatan ), dan Reflection (refleksi).  

Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang 

sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi.Sebelum 

masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. Dalam penelitian 

tindakan sekolah ini  kolaborasi  dan partisipatori meru-

pakan prinsip pokok. 

Bila digambarkan, maka alur Penelitian Tindakan 

Sekolah adalah sebagai berikut: 
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Perencanaan

SIKLUS I Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Perencanaan

SIKLUS II Pelaksanaan

Pengamatan/observasi

Refleksi

Refleksi

 

Gambar: 1. Alur Kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah 

 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian tentang 

upaya peningkatan kemampuan guru  matematika SMA 

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa  melalui lokakarya  

di Kota Batu di aula Dinas P dan K Kota Batu untuk 

sosialisasi PTSnya,sedangkan lokakarya I dan Lokakarya II 

di ruang pengawas SMA / SMK Dinas P dan kota Batu. 

Pelaksanaan sosialisi PTS melalui Kepala  Sekolah 

dan guru matematika oleh Kepala Dinas P dan K Kota Batu 

pada tanggal 13 juni 2007, sedangkan pelaksanaan 

lokakarya I pada tanggal 13 juli 2007 dan lokakarya II pada 

tanggal 2 agustus 2007.  

 

Subyek  Penelitian.  

Tabel: Nama guru yang menjadi subyek penelitian. 
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NO NAMA GURU UNIT  KERJA 

1 Martina Rahayu.S.Pd SMA Negeri 1Batu 

2 Dra. Atiq Rosyda SMA Negeri  2 Batu 

3 Wiwik Sugiarti,S.Pd      SMA Negeri  2 Batu 

4 Widi Astuti.S.Pd  SMA Islam Hasyim  

Asy’ari.Batu 

5 Dra.Tri Andarini SMA PGRI  Batu 

6 Didik Purwoko.S.Pd                      SMA Immanuel Batu 

7 Drs.Robby Harmono SMA Islam Batu 

8 Chamim Mawardi.S.Pd                 SMA Islam Batu 

9 Karnadi.S.Pd                      SMA Muhammadiyah 3 

Batu 

10 Kristiana.G.W.S.Pd                       SMA K Yos Sudarso 

Batu 

 

Di dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

adalah instrumen kemampuan guru matematika dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa, instrumen penilaian 

kinerja guru dan angket serta rancangan sistem penilaian 

berkelanjutan yang terdiri dari kisi-kisi soal, kartu soal, 

pedoman pensekoran, dan analisis ulangan.     

 

Hasil  Penelitian dan Pembahasan Penelitian 

Tabel 2: Pra Tindakan Kemampuan guru SMA dalam 
mengevaluasi hasil    belajar siswa. 

No Indikator Persentase 

(%) 

1 KKM 47,200 

2 Kisi-kisi soal, katu soal, kunci 

jawaban perskoran 

38,238 

3 Analisis UH analisis semester 24,562 

 Jumlah  100 
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Indikator keberhasilan  dari tindakan yang akan 

dilakukan adalah:   

5. Guru  memiliki kemampuan  yang optimal dalam 

menganalisis Kriteria Ketuntasan  Minimal (KKM) . 

6. Guru  memiliki kemampuan  yang optimal dalam 

membuat kisi-kisi soal, kartu soal, kunci jawaban 

dan pensekoran. 

7. Guru  memiliki kemampuan  yang optimal dalam  

menganalisis  hasil ulangan harian  maupun 

ulangan semester serta analisis butir soal. 

8. Kemampuan guru matematika SMA dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa meningkat setelah 

diadakan lokakarya 

 

3,460

2,574

3,822

3,462

2,677

3,708

2,606

3,757

2,786

3,460

2,144

3,460

1,815

3,494

3,822 3,833

2,399

3,494 3,587
3,822

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

 

Peningkatan  Kemampuan Guru Matematika Dalam 
Mengevaluasi Hasil Belajar Siswa  Dilihat Dari Tiga 
Indikator  Keberhasilan 
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III. KRITERIA  KETUNTASAN  MINIMAL ( KKM ) 

 PRATINDAKAN    :  37,250 %       
       NAIK  ,941 % 
 SIKLUS    I              :  45,191  % 
               NAIK 35,516% 
 SIKLUS    II           :   96,675  % 

 
IV. KISI KISI SOAL,KARTU SOAL,KUNCI JAWABAN DAN 

PENSEKORAN 
  
 PRATINDAKAN  : 35,50 % 

       NAIK 1,601% 
 SIKLUS I  : 37,101 %  
               NAIK 52,349% 
 SIKLUS II  : : 89,450 % 

 
III. ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN, SEMESTER 

DAN BUTIR SOAL 
  
 PRATINDAKAN : 17,706 % 
               NAIK 7,706 % 
 SIKLUS I  : 27,25% 
               NAIK 63,325% 
 SIKLUS II  : 90,575% 

 

Perbandingan  Nilai  Total Guru Matematika SMA  
Dalam Mengevaluasi Hasil Belajar Siswa  
Pada Siklus  I  Dan  Siklus II 
 

NO NAMA  GURU NILAI  TOTAL 

SIK 
LUS  I 

KLA 
SI 
FIKA 
SI 

SIK 
LUS 
 II 

KLA
SI 
FIK
ASI 

SECARA  
UMUM 

1 Martina 
Rahayu.S.Pd 

3,460 B 3,822 AB 0,362 

2 Dra.Atiq Rosyda 2,574 C 3,462 B 0,888 

3 Wiwik 
Sugiarti.S.Pd 

2,677 C 3,708 AB 1,031 

4 Widi Astuti.S.Pd 2,606 C 3,757 AB 1,151 

5 Dra.Tri Andarini 2,786 C 3,460 B 0,674 

6 Didik 
Purwoko.S.Pd 

2,144 C 3,460 B 1,316 

7 Chamim  
Mawardi.S.Pd 

1,815 C 3,822 AB 1,679 
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8 Drs.Roby 
Harmoko 

3,822 AB 3,822 AB 0 

9 Karnadi.S.Pd 2,399 C 3,494 B 1,095 

10 Kristiana. 
GW.S.Pd 

3,587 AB 3,822 AB 0,235 

 

Dari hasil kegiatan  lokakarya yang telah dilakukan 

selama dua siklus, dan berdasarkan seluruh 

pembahasan serta analisis  yang telah dilakukan dapat 

di simpulkan sebagai berikut : 

4. Lokakarya  guru matematika  memiliki  dampak positif 

dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa yang di tandai dengan  

peningkatan  kemampuan guru dalam  setiap siklus ,  

yaitu siklus I yang mendapat nilai dengan  klasifikasi 

cukup ada 7 orang dengan nilai total 17,001 dan  

persentase 62,027 %,  nilai Baik hanya satu orang 

dengan nilai total 3,460 dan  persentase 12,414 %,  

sedangkan mendapat nilai klasifikasi Amat Baik 

sebanyak dua orang dengan dengan nilai total 7,409 

dan persentase 26,584 %,  sedangkan pada Siklus II 

yang mendapat nilai cukup sudah tidak ada lagi,  tetapi 

nilai Baik ada lima orang dengan nilai total 17,316 dan  

persentase 47,772 % ,  sedangkan mendapat nilai Amat 

Baik ada lima orang dengan nilai total 18,931dan  

persentase 52,227 %. 

5. Sedangkan jika dilihat dari indikator keberhasilan guru 

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa  pada tiga 

indikator juga akan mengalami peningkatan yaitu guru 

dalam menganalisis KKM  sebelum dilaksanakan 

lokakarya ke lokakarya I atau pra tindakan ke siklus I 

mengalami kenaikan .Sebelum lokakarya ke lokakarya I 

atau pra tindakan ke siklus I mengalami kenaikan 7,941 
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%, sedangkan dari siklus I ke siklus II  kenaikan 54,809 

%.Demikian juga pada indikator Kisi-kisi soal, kartu 

soal, kunci jawaban dan penskoran sebelum 

dilaksanakan lokakarya ke lokakarya I atau pra 

tindakan ke siklus I mengalami kenaikan 1,601%, 

sedangkan dari siklus I ke siklus II kenaikannya 62,899 

%, dan indikator  yang terakhir yaitu analisis hasil 

ulangan harian , semester, dan butir soal sebelum 

dilaksanakan kenaikan 7,706%, sedangkan dari siklus I 

ke siklus II kenaikannya 82,294%,  dari hasil 

peningkatan tersebut tidak terlepas dari tindakan yang 

diberikan oleh peneliti sebagai pengawas sekolah 

melalui bimbingan dan pengarahannya. Tindakan yang 

dilakukan  peneliti dalam  lokakarya  dapat lebih 

membina dengan suasana responsive diantara sesama 

guru. Pemberian bimbingan  secara menyeluruh dan 

tidak membeda-bedakan. 

6. Tanggapan guru terhadap  lokakarya yang diadakan 

peneliti dalam hal ini pengawas sekolah  cukup baik. 

Hal ini  di sebabkan kualitas  lokakarya semakin  

meningkat pada setiap siklusnya, baik dilihat dari 

antusias dalam mengikuti penjelasan , antusias dalam 

mengerjakan, ketepatan waktu maupun dalam respon 

angket banyak yang memilih setuju.  

 

SARAN 

 Bertolak  dari hasil penelitian  tindakan sekolah 

dalam hal ini pengawas sekolah, maka dalam usaha 

meningkatkan  kemampuan guru untuk mengevaluasi hasil 

belajar siswa  diajukan sejumlah saran  sebagai berikut :  

3. Terhadap guru 
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  a)  Guru matematika  hendaknya selalu menerapkan  

dalam mengevaluasi hasil belajar siswa sesuai 

dengan Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan, agar pada 

saat akan mengajukan kenaikan  pangkat atau 

mengikuti uji sertifikasi  sudah tidak lagi  terkesan 

kebingungan,  bahkan mengambil jalan pintas 

mengadopsi tanpa penguasaan dan pemahaman 

yang baik. 

b)  Hasil lokakarya yang diselenggarakan peneliti 

hendaknya di  sinergikan dengan guru-guru yang 

tidak ikut lokakarya, agar semua guru matematika 

di Kota Batu sama  kemampuannya dalam 

mengevaluasi hasil belajar siswa. 

4. Terhadap Kepala Sekolah  

 Supervisi klinis kepala sekolah  perlu  ditingkatkan  

frekuensinya  dan pemaknaanya,  sehingga  dapat 

memberi masukan  kepada guru  yang berkaitan dengan 

evaluasi hasil belajar siswa.  
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