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ABSTRAK 
 
Nurul Hikmah (2019). Kinerja Guru Kelas Dalam Menyusun Dan 

Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar. Dibimbing oleh Syarifuddin Cn. Sida dan Idawati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil guru dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP 

Maccini Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif . Subjek 

dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan guru SD Negeri KIP Maccini 

Makassar. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penilaian terhadap profil guru SD Negeri KIP Maccini dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran sudah 

terlaksana dengan baik dan guru SD Negeri KIP Maccini selalu 

melaksanakan perangkat pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan 

perangkat pembelajaran yang telah disusun. Dari Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa guru SD Negeri KIP Maccini sudah cukup baik 

profilnya dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Kinerja Guru, Perangkat Pembelajaran 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala pujian hanyalah bagi Allah SWT yang telah memberikan 

curahan kasih sayang, rahmat dan karunia, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Kinerja Guru Kelas Dalam 

Menyusun dan Mengembangkan Perangkat Pembelajaran di SD 

Negeri KIP Maccini Makassar” ini dengan cukup baik walaupun dengan 

keterbatasan pengetahuan, waktu, tenaga dan sebagainya yang dimiliki 

penulis. 

Salam dan shalawat dan atas junjungan baginda Muhammad SAW 

beserta Rasul Allah yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke 

alam terang benderang dengan segala da’wahnya yang sarat dengan 

petunjuk dan nasehat agama. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister 

Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi S2 Pendidikan Dasar di 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dalam penyusunan, banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi 

penulis. Namun berkat rahmat-Nya dan bantuan dari berbagai pihak, baik 

yang bersifat material maupun nonmaterial, sehingga tesis ini dapat 

terwujud seperti yang ada ditangan pembaca saat ini. Dalam kesempatan 



 
 

vii 
 

ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada yang 

terhormat dan teristimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. 

Muhammad Rum dan Ibundaku tercinta Hj. Tang,S.Pd yang telah 

membimbing dan memberikan dukungan baik moril maupun materi sejak 

kecil sampai sekarang sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini 

dengan selesai serta saudara perempuanku yang terkasih Nurul Afiah 

yang selalu menemani baik suka maupun duka. 

            Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan 

terima kasih disampaikan dengan hormat kepada : 

1. Prof. Dr. H. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

2. Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag. Direktur Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3. Hj. Sulfasyah, MA., Ph.D., Ketua Jurusan Program Magister 

Pendidikan Dasar. 

4. Dr. Syarifuddin Cn.Sida, M.Pd sebagai pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan 

dorongan, bimbingan serta motivasi kepada penulis. 

5. Dr. Idawati, M.Pd sebagai pembimbing yang telah memberikan 

dukungan dengan sepenuh hati, saran, motivasi serta dorngan 

untuk tetap semangat mengerjakan tesis ini. 

        Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan 

kepada Muhammad Jafar,S.Pd,M.Pd Kepala Sekolah SD Negeri KIP 



 
 

viii 
 

Maccini Makassar yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini dan semua teman Magister Pendidikan 

Dasar kelas B Angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dan 

semangat kepada penulis selama perkuliahan terkhususkan kepada 

teman baik saya Andi Naila Milawati, Nurul Fadhilah, Irfandi Idris, Hawise, 

Irfandi, dan kakanda Rusni, serta kepada teman-teman mahasiswa yang 

memberikan banyak suka duka selama di kampus. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, 

penulis mengharapkan saran dan kritik  yang  membangun demi  

sempurnanya tesis ini. 

Makassar, September 2020 

 

             Penulis 

 







xi 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ...............................................................................  i  

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................  ii  

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ....................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................................  iv 

ABSTRAK ............................................................................................  v 

KATA PENGANTAR  ...........................................................................  vi 

DAFTAR ISI .........................................................................................  xi 

BAB I  PENDAHULUAN .......................................................................  1 

A. Latar Belakang ...........................................................................  1 

B. Fokus Penelitian .........................................................................  11 

C. Tujuan Penelitian ........................................................................  12 

D. Manfaat Penelitian ......................................................................  12 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA..............................................................  14 

A. Kinerja Guru ...............................................................................  14 

1. Konsep Kinerja Guru .............................................................  14 

2. Indikator-indikator Kinerja Guru  ............................................  20 

3. Perangkat Pembelajaran  ......................................................  28 

4. Melaksanakan Perangkat Pembelajaran ...............................  38 

5. Melakukan Evaluasi ..............................................................  41 

B. Faktor Pendukung Kinerja Guru ................................................  44 

C. Faktor Penghambat Kinerja Guru ..............................................  47 



xii 
 

D. Penelitian Yang Relevan ...........................................................  49 

E. Kerangka Konsep ......................................................................  53 

BAB III  METODE PENELITIAN ...........................................................  57 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian ......................................  57 

1. Jenis penelitian ....................................................................  57 

2. Lokasi Penelitian ..................................................................  57 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian ......................................  58 

1. Fokus Penelitian ..................................................................  58 

2. Deskripsi Fokus Penelitian ...................................................  58 

3. Jenis dan Sumber Data .......................................................  59 

4. Instrumen Penelitian ............................................................  60 

5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data ............................  61 

6. Teknik Analisi Data ..............................................................  62 

7. Pengecekan Keabsahan Data .............................................  64 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..............................  66 

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian ....................................  66 

1. Profil Sekolah .......................................................................  66 

2. Data Siswa   .........................................................................  67 

3. Visi dan Misi SD Negeri KIP Maccini Makassar ...................  69 

4. Tujuan SD Negeri KIP Maccini Makassar ............................  70 

B. Hasil Penelitian .........................................................................  70 

1. Kinerja Guru Dalam Menyusun dan Mengembangkan Perangkat 

Pembelajaran .......................................................................  73 



xiii 
 

2. Faktor Pendukung Kinerja Guru Dalam Menyusun dan 

Mengembangkan Perangkat Pembelajaran .........................  79 

3. Faktor Penghambat Kinerja Guru Dalam Menyusun dan 

Mengembangkan Perangkat Pembelajaran .........................  84 

C. Pembahasan .............................................................................  85 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................  87 

A. Kesimpulan .........................................................................  87 

B. Saran-saran ........................................................................  88 

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................  90 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................ ....  91 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................  92 

 



 

 

57 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati subjek dan objek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Fakta yang ditemukan 

dideskripsikan secara mendalam. Dalam penelitian ini, dimana peneliti 

menggambarkan secara kongkrit dan mendalam secara alami 

dilapangan sehingga memberikan pemahaman yang senyatanya 

artinya penelitian ini tidak dapat diwakilkan. Peneliti berperan serta 

dalam kegiatan yang dilakukan subjek penelitian, oleh karena itu 

peneliti menyatu dengan subjek penelitian agar mendapatkan 

informasi mengenai profil guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SD Negeri KIP Maccini Makassar. 

Tepatnya dikecamatan Makassar kelurahan Maccini Gusung Jalan 

Kerung-kerung No.69A. 
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B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian. Fokus penelitian ini adalah tentang profil 

guru sebagai indikator dari fokus tersebut adalah: 

a. Kinerja guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar. 

b. Faktor yang mendukung kinerja guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar. 

c. Faktor yang menghambat kinerja guru kelas dalam menyusun dan  

mengembangkan perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar. 

2. Deskripsi fokus penelitian 

Memudahkan pengamatan dikonseptualisasikan fokus penelitian, 

maka fokus tersebut perlu didiskripsikan secara kongkrit, spesifik dan 

operasional sebagai berikut: 

a. Kinerja guru yang dikaji dalam hal ini adalah proses guru kelas 

dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 

yang meliputi antara lain menyusun RPP dan melaksanakan 

perangkat pembelajaran didalam kelas (di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar tahun pelajaran 2018/2019). 
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b. Faktor pendukung kinerja guru yang dikaji dalam hal ini adalah 

proses guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang meliputi antara lain tingkat 

pengetahuan di keterampilan dan motivasi guru di SD Negeri KIP 

Maccini Makassar tahun pelajaran 2018/2019 terhadap 

pekerjaannya. 

c. Faktor penghambat kinerja guru yang dikaji dalam hal ini adalah 

cara guru menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang meliputi antara lain guru mendesain perangkat 

pembelajaran RPP di SD Negeri KIP Maccini Makassar tahun 

pelajaran 2018/2019. 

3. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan (Guru 

dan Kepala Sekolah) dilokasi penelitian yaitu di SD Negeri KIP 

Maccini Makassar dengan menggunakan teknik wawancara dan 

observasi. 

b. Data sekunder yaitu data berupa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan laporan-laporan 

penelitian contohnya seperti RPP, silabus, program semester dan 

program tahunan serta data-data dari SD Negeri KIP Maccini 

Makassar yang berkaitan dengan penelitian. 
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2. Sumber Data  

Menurut Lofland dalam Moleong (2010) sumber data utama dalam 

penelitain kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun yang menjadi sumber 

data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui 

catatan tertulis dan pengambilan foto. 

Sumber data dalam penelitian adalah: 

a. Ada 3 informan di SD Negeri KIP Maccini Makassar (guru dan kepala 

sekolah). 

b. Data yang diperoleh berupa buku-buku yang relevan, literatur–literatur 

dan sumber lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, karena 

peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan 

dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan 

kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga berperan 

serta dalam melalukan pengataman terhadap objek fokus penelitian. 

Sedangkan alat pengumpulan data penunjang adalah pedoman 

wawancara berupa daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman 

tape recorder. 
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5. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengamati kegiatan guru secara langsung dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran disekolah yang dilakukan oleh 

informan (guru). Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan 

dimana peneliti ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subjek 

lakukan, tetapi observasi dilakukan pada saat wawancara. Pengamatan 

yang dilakukan menggunakan pengamatan berstruktur yaitu dengan 

melakukan pengamatan menggunakan pedoman observasi pada saat 

pengamatan dilakukan. Dalam hal ini, untuk melakukan pengumpulan 

data peneliti menggunakan observasi terus terang kepada sumber data, 

bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi informan akan mengetahui 

sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Sehingga Peneliti akan 

turun langsung kelokasi penelitian untuk mengambil data mengenai 

kinerja guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar, dan melihat kinerja 

guru dalam membuat dan menyusun perangkat pembelajaran, membuat 

materi ajar, membuat media pembelajaran, lembar kerja peserta didik 

sampai dengan membuat penilaian. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung yang 

dilakukan oleh peneliti kepada informan (guru) yang bertugas dalam 
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lingkup sekolah di SD Negeri KIP Maccini Makassar.  Wawancara ini 

dilakukan agar dapat mendapat jawaban dari permasalahan yang akan 

diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti mengajukan beberapa daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti 

kepada guru dan agar datanya lebih kuat peneliti juga melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data 

dari catatan-catatan, buku-buku tentang pendapat, teori dan bukti. 

Maksudnya adalah dalam mendapatkan data-data dengan cara 

kepustakaan yaitu mengumpulkan, membaca dan mempelajari buku-

buku (literatul) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dibahas. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

data melalui pengurus tata usaha sekolah setempat dan dokumen 

tentang kegiatan guru dan mendokumentasikan hasil kerja guru saat 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran apa sesuai 

dengan standar kompetensi yang telah ditentukan satuan pendidikan. 

6. Teknik Analisis Data 

1. Pengumpulan Data 

Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan dicatat secara 

objektif kemudian diperiksa, diatur dan diurutkan secara sistematis. 

Peneliti akan mengumpulkan data baik dari observasi, wawancara 
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maupun dokumentasi dijadikan satu sehingga memudahkan untuk 

pengolahan data ketahap selanjutnya. 

2. Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- 

catatan yang muncul dilapangan, setelah peneliti mengumpulkan data 

maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan 

fokus penelitian yang peneliti akan teliti melalui penyederhanaan sehingga 

memudahkan peneliti dalam penyajian data. 

3. Penyajian Data 

Dilakukan dengan mendiskripsikan sekumpulan informasi secara 

teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman 

yang didapat. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan 

mendiskripsikan hasil penelitian baik dalam observasi, wawancara 

maupun dokumentasi untuk memudahkan didalam penarikan kesimpulan 

pada hasil peneltian. 

4. Verifikasi Data dan Kesimpulan 

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang 

telah diperoleh, dengan memperhatikan kejelasan dari setiap sumber data 

yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. 

Setelah peneliti menyajikan data dengan mendeskripsikan hasil dari 
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penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil peneliti 

yang didapat dilapangan. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil 

penelitian tersebut. Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti 

melakukan teknik keabsahan data dengan melakukan:  

1. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dilakukan apabila data yang 

ditemukan sebelumnya belum lengkap. Selain itu, perpanjangan 

pengamatan juga dapat dilakukan untuk mengecek kembali kebenaran 

data yang didapatkan sebelumnya di SD Negeri KIP Maccini Makassar. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud 

mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta 

berkesinambungan terhadap kinerja guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal-hal 

yang relevan dengan kepentingan penelitian. 

3. Triangulasi 

Teknik triangulasi dilakukan dengan maksud mengecek ulang 

derajat keterpercayaan data dari SD Negeri KIP Maccini Makassar atau 

informasi yang telah diperoleh. Triangulasi yang dilakukan adalah 
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tringulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan menanyakan hal 

yang sama kepada informan di SD Negeri KIP Maccini Makassar juga 

kepada guru dan kepala sekolah agar datanya nanti lebih kuat melalui 

teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

4. Member check 

Member Check merupakan proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dilakukannya Member 

Check ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebenaran data yang 

telah diberikan oleh informan di SD Negeri KIP Maccini Makassar. Hasil 

Member Check tersebut apabila ada data yang tidak sesuai maka 

informan akan diberikan kesempatan untuk memberikan koreksi. Data 

yang telah dikoreksi itulah yang peneliti jadikan sebagai data dalam 

penelitian ini mengenai kinerja guru SD Negeri KIP Maccini Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kinerja Guru 

1. Konsep kinerja guru 

Kinerja guru merupakan faktor yang paling menentukan kualitas 

pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan kualitas kinerja guru perlu 

mendapat perhatian utama dalam penetapan kebijakan. Kualitas kinerja 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang amat kompleks dan menunjukkan 

apakah pembinaan dan pengembangan profesional dalam satu pekerjaan 

berhasil atau gagal. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 2 ayat (1) 

menjelaskan bahwa: 

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada 
jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah, pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai 
dengan peraturan perundang–undangan. 
 

Undang-undang Republik Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 8 

lebih lanjut menjelaskan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat dan jasmani dan rohani, serta 

memiliki kompetensi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
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Husdarta (2007) mengemukakan bahwa: 

Kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam 
mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif terutama  
dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa. 
Dengan demikian, guru sangat menentukan mutu pendidikan, 
berhasil tidaknya proses pembelajaran, tecapai tidaknya tujuan 
pendidikan dan pembelajaran, terorganisasikannya sarana 
prasarana, peserta didik, media, alat dan sumber belajar. Kinerja 
guru yang baik dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi 
pembelajaran serta dapat membentuk disiplin peserta didik, 
madrasah dan guru sendiri. 

 

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik di bawah bimbingannya dan meningkatkan prestasi 

belajar didik. Kinerja guru itu dapat diartikan sebagai kondisi yang 

menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya di 

sekolah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan 

guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran. 

Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk hasil kerja, 

akan tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja. Proses sebagai: 

“gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran” (LAN RI,1993:3). Kriteria kinerja guru ini 

diterjemahkan kepada ketentuan yang berlaku bagi PNS. Peraturan 

perundang-undangan tentang kepegawaian tahun 1982 yang diterbitkan 

oleh Depdikbud, kriteria kinerja guru PNS terdiri atas kesetiaan, prestasi 

kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama. 
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Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari seberapa besar 

kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi. “Kompetensi-

kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional” (Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 10). 

Kinerja guru dapat terlihat jelas dalam pembelajaran yang 

diperlihatkan dari prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru yang baik 

akan menghasilkan prestasi belajar peserta didik yang baik. Selanjutnya, 

“kinerja yang baik terlihat dari hasil yang diperoleh dari penilaian prestasi 

peserta didik” (Glasman,1986). Terdapat beberapa indikator kinerja guru 

yaitu: “akan tampak dalam hal kepuasaan peserta didik dan orang tua 

peserta didik, prestasi belajar peserta didik, perilaku sosial dan kehadiran 

guru” (Murgatroyd and Morgan, 1993).  Dengan demikian maka jelaslah 

bahwa menilai dan memahami proses guru tidak terlepas dari peserta 

didik sebagai subjek didik dan tingkat prestasi belajar yang dicapai 

peserta didik merupakan gambaran kinerja guru sebagai perencana dan 

pengelola pembelajaran atau administrator kelas. 

Langkah awal terbaik yang sebaiknya kita lakukan, baik sebagai 

pekerja, pebinis, maupun sebagai pribadi, adalah melakukan penilaian 

terhadap diri sendiri (self-assesment). Mengapa kita harus melakukan 

penilaian kinerja diri, baik sebagai hamba maupun sebagai pekerja? 

Karena Allah menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Allah berfirman 

dalam QS 9: 105: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta 
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orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

Sebagai agama universal, yang konten ajaran tidak pernah lekang oleh 

waktu atau lapuk oleh zaman, dengan basisnya Al Quran, Islam sudah 

mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang 

harus menjadi rujukan penilaian kinerja itu adalah surat at-Tawbah ayat 

105. 

                                                                                           

                                                                 

Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. 

Kata “i’malu” berarti beramallah. Kata ini juga bisa berarti “bekerjalah”. 

Mengacu kepada model input-proses-ouput oleh Slavin (1994) 

bahwa proses guru dapat dilihat dari kualitas pembelajaran, kesesuaian 

tingkat pembelajaran, aspek insentif dan waktu dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Aspek kualitas pembelajaran merupakan upaya-upaya guru untuk 

menyampaiakan pembelajaran supaya mudah dipahami, mudah diingat 

dan menyenangkan. 
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b. Tingkat pembelajaran yang sesuai adalah guru haru menyesuaikan 

dengan tingkat perkembangan peserta didik. Jika tingkat pembelajaran 

guru agak tinggi, peserta didik yang lemah tidak dapat mengikutinya 

yang mengakibatkan pelajaran mereka akan ketinggalan. Apabila 

tingkat pembelajaran adalah rendah, peserta didik yang pandai tidak 

akan memberikan perhatian kepada pembelajaran guru. Keadaan ini 

akan merugikan peserta didik yang pandai, karena guru terpaksa 

memberikan waktu lebih kepada pelajar lemah. 

c. Aspek insentif adalah usaha guru untuk memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar terus belajar serta menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. “Terdapat dua cara dimana guru dapat 

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar” 

(Slavin,1994). Pertama guru perlu melaksanakan pembelajaran yang 

dapat menarik minat dan menyenangkan peserta didik yaitu dengan 

menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti menggunakan 

metode demonstrasi, bermain peran, drama, diskusi, dialog, metode 

inquiri, dan sebagainya. Dengan ini peserta didik tidak akan merasa 

jemu dan bosan untuk belajar sepanjang hari. Kedua melibatkan 

pemberian insentif kepada peserta didik melalui ganjaran atau pujian 

atas penguasaan materi pelajaran yang disampaiakan atau memberi 

teguran kepada peserta didik yang tidak dapat menguasai materi 

pelajaran. 
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konsep kinerja guru menurut Permen PAN nomor 16 tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit, pada Pasal 1 ayat (3) 

kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program 

perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. 

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja 

pada suatu organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukan hasil yang 

memuaskan dan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap 

pencapaian tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar 

yang telah ditetapkan (Sulistiyorini,2001). Menurut ahli lain berpendapat 

bahwa proses merupakan hasil dari fungsi pekerjaan atau kegiatan 

tertentu yang di dalamnya terdiri dari tiga aspek yaitu, kejelasan tugas 

atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, kejelasan hasil yang 

diharapkan dari suatu pekerjaan atau fungsi, dan kejelasan waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang 

diharapkan dapat terwujud (Tempe,A Dale,1992), Sedangkan (Fattah, 

1996) menegaskan bahwa kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan 

yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam menghasilkan 

pekerjaan. Dari beberapa penjelasan tentang pengertian pekerjaan, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukan oleh 
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guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Proses dikatakan 

baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai standar yang 

telah ditetapkan. 

2. Indikator-indikator kinerja guru 

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka 

dipandang penting untuk mengatur karateristik tenaga kerjanya. Proses 

guru merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yaitu, 

keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi eksternal (Sulistyorini, 

2001). Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa 

seseorang ke tempat kerja, seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-

kecakapan antar pribadi serta kecakapan teknik. Upaya tersebut diungkap 

sebagai motivasi yang diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas 

pekerjaanya.  

Kondisi eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal 

mendukung produktivitas kerja. Proses dapat dilihat dari beberapa kriteria 

kinerja yaitu : 

a. Karateristik individu 

b. Proses 

c. Hasil 

d. Kombinasi antara individu, proses dan hasil. 

Sedangkan yang dapat dijadikan indikator standar kinerja guru 

diantaranya: 

a. Standar 1 : pengetahuan, kemampuan, dan watak. 



 
 

21 
 

b. Standar 2:  sistem penilaian, dan kesatuan evaluasi. 

c. Standar 3:  bidang pengalaman, dan teknik praktek. 

d. Standar 4:  perbedaan. 

e. Standar 5:  kemampuan kecakapan, prestasi, dan perkembangan. 

f. Standar 6:  teknik penguasaan dan sumber penghasilan. 

Indikator tersebut menunjukkan bahwa standar proses guru 

merupakan suatu bentuk kualitas atau patokan yang menunjukkan adanya 

jumlah dan mutu kerja yang harus dihasilkan guru meliputi : pengetahuan, 

keterampilan, sistem penempatan, unit variasi pengalaman, kemampuan 

praktik, kualifikasi, hasil pekerjaan, dan pengembangan. 

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara 

pekerjaan dengan keahlianya, begitu pula halnya dengan penempatan 

guru pada bidang tugasnya. Menempatklan guru sesuai dengan 

keahlianya secara mutlak harus dilakukan. Bila guru diberikan tugas yang 

tidak sesuai dengan keahlianya berakibat menurunnya kerja dan hasil 

pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada diri 

mereka. Rasa kecewa akan menghambat perkembangan moral kerja 

guru. Menurut (Pidarta, 1995) bahwa moral kinerja positif adalah suasana 

kerja yang gembira, bekerja bukan dirasakan sebagai sesuatu yang 

dipaksakan melainkan sesuatu yang menyenangkan. Moral kerja yang 

positif adalah mampu mencintai tugas sebagai suatu yang memiliki nilai 

keindahan di dalamnya. Jadi proses dapat ditingkatkan dengan cara 

memberikan pekerjaan seseorang sesuai dengan bidang kemampuanya. 
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Hal ini dipertegas oleh (Munandar, 1992) yang mengatakan bahwa 

kemampuan bersama-sama dengan bakat merupakan salah satu faktor 

yang menentukan prestasi individu sedangkan prestasi ditentukan oleh 

banyak faktor diantaranya kecerdasan. 

Kemampuan terdiri dari berbagai macam, namun secara kongkrit 

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Kemampuan Intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan kegiatan mental, terutama dalam 

penguasaan sejumlah materi yang akan diajarkan kepada siswa yang 

sesuai dengan kurikulum, cara dan metode dalam menyampaikannya 

dan cara berkomunikasi maupun teknik mengevaluasinya. 

b. Kemampuan fisik adalah kapabilitas sisik yang dimiliki seseorang 

terutama dalam mengerjakan tugas dan kewajibanya.  

Evaluasi hasil tugas adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja 

individu dengan beberapa kriteria (indikator) yang diukur. Evaluasi perilaku 

dapat dilakukan dengan cara membandingkan perilakunya dengan rekan 

kerja yang lain dan evaluasi ciri individu adalah mengamati karateristik 

individu dalam berperilaku maupun bekerja, cara berkomunikasi dengan 

orang lain sehingga dapat dikategorikan cirinya dengan orang lain. 

Evaluasi atau penilaian kinerja menjadi penting sebagai feed back 

sekaligus sebagai follow up bagi perbaikan kinerja selanjutnya. 

Menilai kualitas kerja dapat ditinjau dari beberapa indikator yang 

meliputi: 
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a. Unjuk kerja 

b. Penguasaan materi 

c. Penguasaan profesional keguruan dan pendidikan 

d. Penguasaan cara-cara penyesuaian diri 

e. Kepribadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Proses guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi 

karena guru mengemban tugas profesional, artinya tugas-tugas hanya 

dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperolah melalui 

program pendidikan.  

Guru memiliki posisi yang sangat penting dalam penentuan 

keberhasilan pembelajaran karena guru yang mengelola proses 

pembelajaran secara langsung dari proses awal hingga akhir di mana 

proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Kedudukan 

guru yang strategis ini kemudian diperlukan perwujudannya melalui kinerja 

guru. Martinis Yamin dan Maisah (2010:87) mengemukakan definisi 

kinerja guru sebagai perilaku atau respon yang memberikan hasil yang 

mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia menghadapi suatu 

tugas. Kinerja seorang guru akan tampak pada situasi dan kondisi kerja 

sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan menjalankan tugas 

dan kualitas dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan memandang 

tugas utama seorang guru adalah mengajar, maka hasil guru dapat 

terlihat pada kegiatan guru saat mengajar pada proses pembelajaran. 
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Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk 

melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan 

program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi 

hasil pembelajaran (Depdiknas, 2008: 21). Menurut Nana Sudjana (2004: 

19), proses guru sebagai pengajar dapat dilihat dari kemampuan atau 

kompetensinya melaksanakan tugas tersebut. Kemampuan yang 

berhubungan dengan tugas guru sebagai pengajar dapat diguguskan ke 

dalam empat kemampuan, yakni merencanakan proses belajar mengajar, 

melaksanakan dan mengolah proses belajar mengajar, menilai kemajuan 

proses belajar mengajar, menguasai bahan pelajaran. Sejalan dengan 

Nana Sudjana, P2TK Ditjend Dikti dalam (Mulyasa 2008: 20) menguraikan 

tugas guru sebagai pengajar kedalam tiga kegiatan yang mengandung 

kemampuan mengajar yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik, dan menilai proses dan hasil pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti mencoba 

mengambil kesimpulan tentang proses guru. Proses guru adalah hasil dan 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya berdasarkan kemampuannya. Dalam penelitian ini, proses 

guru adalah hasil kerja yang dicapai guru berdasarkan kemampuannya 

dalam menjalankan proses pembelajaran yang meliputi kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional. Peneliti memfokuskan penilaian 

proses guru pada aspek kompetensi pedagogik dan kompetensi 
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profesional karena kedua kompetensi tersebut dapat secara langsung 

diamati melalui proses pembelajaran.  

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG), meliputi: (1) rencana 

pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut dengan RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) prosedur pembelajaran 

(classroom prosedure), dan (3) hubungan antar pribadi (interpersonal skill) 

(Depdiknas, 2008: 22).  

Indikator penilaian terhadap proses guru dilakukan terhadap tiga 

kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu:  

1) Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran  

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap 

yang berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. 

Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Unsur/komponen 

yang ada dalam silabus terdiri dari:  

a) Identitas Silabus,  

b) Standar Kompetensi (SK),  

c) Kompetensi Dasar (KD),  

d) Materi Pelajaran,  

e) Kegiatan pembelajaran,  

f) Indikator,  

g) Alokasi waktu,  



 
 

26 
 

h) Sumber Pembelajaran.  

2) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta 

strategi pembelajaran.  

a) Pengelolaan Kelas  

Kemampuan menciptakan suasanan kondusif di kelas guna 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan 

bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam 

memupuk kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui melalui 

pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, 

melakukan absebsi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan 

melakukan pengaturan tempat duduk siswa. 

b) Penggunaan Media dan Sumber Belajar  

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya 

menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media 

audio, dan media visual. Tetapi kemampuan guru disini lebih ditekankan 

pada penggunaan objek nyata yang ada di sekitar sekolahnya. Dalam 

kenyaataannya dilapangan guru dapat memenfaatkan media yang sudah 

ada (by utilization) seperti globe, peta, gambar dan sebagainya, atau guru 

dapat mendesainkan media untuk kepentingan pembelajaran (by design) 
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seperti membuat media foro, film, pembelajaran berbasis komputer, dan 

sebagainya. 

c) Penggunaan Metode Pembelajaran  

Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Karena 

siswa memiliki interes yang sangat heterogen idealnya seorang guru 

harus menggunakan multi metode, yaitu memvariasikan penggunaan 

metode pembelajaran di dalam kelas seperti metode ceramah dipadukan 

dengan tanya jawab dan penugasan atau metode diskusi dengan 

pemberian tugas dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk 

menjembatani kebutuhan siswa, dan menghindari terjadinya kejenuhan 

yang dialami siswa. 

3) Evaluasi/Penilaian Pembelajaran  

Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam 

menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat 

evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi yang meliputi 

kegiatan remidial dan kegiatan perbaikan program pembelajaran. 

Penilaian hasil belajar mengajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan 

untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan proses 

pembelajaran yang telah dilakukan (Depdiknas, 2008: 22-25). 

Ketiga indikator kinerja guru di atas mengukur kemampuan-

kemampuan guru yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugas 

pokoknya sebagai guru. Dengan demikian guru dapat menguasai 



 
 

28 
 

kemampuan-kemampuan tersebut dengan baik maka dapat diindikasikan 

memiliki kinerja guru yang tinggi. 

Guru memiliki tanggung jawab yang secara garis besar dapat 

dikelompokan, yaitu: 

a. Guru sebagai pengajar 

b. Guru sebagai pembimbing  

c. Guru sebagai administrator kelas. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan indikator kinerja guru, antara lain: 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa 

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

d. Pemberian tugas-tugas kepada siswa 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. 

3. Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran merupakan hal yang harus disiapkan 

oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Menurut Zuhdan (2011) 

perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk 

melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi 

pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, 

laboratorium atau di luar kelas. Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan 
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bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari 

perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam 

bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Selain itu, dalam 

perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber 

belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran.  

Menurut Nazarudin (2007: 111) perangkat pembelajaran adalah 

segala sesuatu atau beberapa persiapan yang disusun oleh guru baik 

secara individu maupun berkelompok agar pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran dapat dilakukan secara sistematis dan memperoleh hasil 

seperti yang diharapkan, sedangkan perangkat pembelajaran yang 

dimaksud terdiri atas Analisis Pekan Efektif, Program Tahunan, Program 

Semester, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Kriteria 

Ketuntasan Minimal.  

Tersedianya perangkat pembelajaran merupakan salah satu faktor 

yang menunjang proses pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Perangkat pembelajaran adalah sejumlah 

bahan, alat, media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran atau digunakan pada tahap tindakan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Perangkat pembelajaran memberikan kemudahan dan 

dapat membantu guru dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas.  
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a. Jenis-jenis perangkat pembelajaran 

1) Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok 

mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh 

setiap satuan pendidikan. Silabus bisa dikembangkan sendiri sesuai 

kearifan lokal daerah masing-masing. 

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit 

memuat: 

a) Identitas mata pelajaran. 

b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. 

c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, 

kelas dan mata pelajaran. 

d) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau 

mata pelajaran. 

e) Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A). 
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f) Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetensi. 

g) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 

h) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

i) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur 

kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. 

j) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar atau sumber belajar yang relevan. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu panduan langkah-

langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran 

yang disusun dalam skenario kegiatan. Rencana pelaksanaan 

pembelajaran disusun untuk setiap pertemuan yang terdiri dari tiga 

rencana pembelajaran, yang masing-masing dirancang untuk 

pertemuan selama 90 menit (Trianto, 2007). 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 
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lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali 

pertemuan atau lebih. 

Adapun komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah:  

a) Identitas sekolah yaitu nama satuan Pendidikan. 

b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema. 

c) Kelas atau semester. 

d) Materi pokok. 

e) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah dan jam 

pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. 

f) Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

g) Kompetensi dasar dan indaktor pencapaian kompetensi. 



 
 

33 
 

h) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator ketercapaian kompetensi. 

i) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 

dan KD yang akan dicapai. 

j) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran. 

k) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. 

l) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

m)  Penilaian hasil pembelajaran. 

Prinsip-prinsip penyusunan RPP sesuai dengan Permendikbud 

Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah adalah:  

a) Memperhatikan perbedaan individu perserta didik  

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, 

kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, 

potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai dan 

lingkungan peserta didik. 
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b) Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik 

untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, kemandirian 

dan semangat belajar. 

c) Mengembangkan budaya membaca dan menulis 

Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran 

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam 

berbagai bentuk tulisan. 

d) Memberikan umpak balik dan tindak lanjut 

RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, 

penguatan, pengayaan dan remedi. 

e) Keterkaitan dan keterpaduan  

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan 

antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian belajar, RPP disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

f) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif 

sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Perencanaan program pembelajaran merupakan suatu 

penetapan yang memuat komponen-komponen pembelajaran secara 
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sistematis. Analisis sistematis merupakan proses perkembangan 

pendidikan yang akan mencapai tujuan pendidikan agar lebih efektif 

dan efisien disusun secara logis, rasional, sesuai dengan kebutuhan 

siswa, sekolah, dan daerah (masyarakat). Perencanaan program 

pembelajaran adalah hasil pemikiran, berupa keputusan yang akan 

dilaksanakan. Selanjutnya Hakim (2009) menyatakan, bahwa  

perencanaan program pembelajaran pada hakekatnya merupakan 

perencanaan program jangka pendek untuk memperkirakan suatu 

proyeksi  tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

3) Program semester 

Program semester adalah program pengajaran yang harus 

dicapai selama satu semester, selama periode ini diharapkan para 

siswa menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai satu 

kesatuan utuh. Program semester dijabarkan dari garis-garis besar 

program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata 

pelajaran, di dalamnya terdiri atas: pokok bahasan atau sub-pokok 

bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan kapan pokok 

bahasan/sub-pokok bahasan tersebut disajikan. 

Komponen-komponen program semester meliputi: identitas 

(satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester), standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, 
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indikator, penilaian (teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen), 

alokasi waktu, sumber belajar, dan karakter. 

Langkah-langkah penyusunan program semester: 

a) Menghitung jumlah minggu kalender dalam setiap semester. 

b) Menghitung jumlah minggu tidak efektif dalam satu semester. 

c) Menghitung minggu efektif dalam satu semester. 

d) Menghitung jam tidak efektif dalam satu semester. 

e) Menghitung jam efektif dalam satu semester (untuk semua mata 

pelajaran). 

f) Menjabarkan jam efektif untuk setiap kompetensi dasar. 

g) Mengurutkan kompetensi dasar pada setiap semester. 

h) Menuangkan hasil analisis ke dalam format program semester. 

4) Program tahunan. 

Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu 

tahun untuk mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan. 

Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar 

yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. 

Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai 

dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang 

harus dikuasai oleh siswa. 

Program tahunan merupakan program umum setiap mata 

pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang 

hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata 
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pelajaran yang bersangkutan program ini perlu dipersiapkan dan 

dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena 

merupakan pedoman bagi pengembangan program-progran berikutnya, 

yakni program semester, mingguan dan harian serta pembuatan silabus 

dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi 

identifikasi (satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran) 

standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu dan keterangan. 

Program tahunan memuat penjabaran alokasi waktu tiap-tiap 

standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap semester dan tiap 

kelas selama satu tahun pelajaran. Program tahunan selanjutnya 

dijabarkan secara rinci pada program semester. Program tahunan 

dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran 

dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-

program berikutnya. Program tahunan merupakan program umum 

setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru 

mata pelajaran yang bersangkutan. 

Menyusun program tahunan pada dasarnya adalah menetapkan 

jumlah waktu yang tersedia untuk setiap kompetensi dasar berdasarkan 

penyusunan alokasi waktu yang telah ditetapkan. Mengembangkan 

program tahunan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah 

berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. 
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b) Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu 

efektif,belajar, waktu pembelajaran efektif (per minggu).  

Hari-hari libur meliputi: 

(1) Jeda tengah semester 

(2) Jeda antar semester 

(3) Libur akhir tahun pelajaran 

(4) Hari libur keagaman 

(5) Hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional 

(6) Hari libur khusus. 

c) Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 

satu tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. 

d) Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata 

pelajaran, pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu 

efektif, sesuai ruang lingkup cakupan maeri, tingkat kesulitan dan 

pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk 

ulangan serta review materi. 

4. Melaksanakan Perangkat Pembelajaran 

Langkah-langkah pembelajaran yang sistematis diperlukan untuk 

menjelaskan suatu konsep materi kepada siswa. Guru perlu menerapkan 

konsep pembelajaran yang baik dalam setiap kegiatan belajar-mengajar. 

Dengan adanya perancanaan yang sistematis pembelajaran diharapkan 

akan mencapai tujuan yang dikehendaki kurikulum. 
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Kurikulum 2013 bertumpu pada aktivitas siswa di kelas, guru tidak 

lagi menjelaskan semua konsep, namun membantu siswa untuk 

menemukan konsep. Penerapan kurikulum 2013 memerlukan kreatifitas 

guru dalam kegiatan belajar. Guru diharapkan dapat menjadi jembatan 

antara pengetahuan dan siswa. 

Banyak guru belum menerapkan langkah-langkah kurikulum 2013 

karena merasa kesulitan dalam penerapannya, mungkin karena belum 

terbiasa atau kurangnya informasi. Langkah-langkah dalam kurikulum 

2013 menitikberatkan pada keaktifan siswa di dalam kelas. Secara umum 

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pembukaan  

1) Guru memberikan salam pembuka kepada siswa, demikian pula 

siswa kepada guru. 

2) Guru memberikan apersepsi, mengaitkan keadaan sekitar, keadaan 

siswa, atau pengetahuan awal siswa dengan ilmu yang akan 

dipelajari. 

3) Guru memberikan pengantar materi berupa materi dasar yang akan 

membantu siswa untuk menemukan konsep dalam kegiatan inti. 

4) Guru memberi motivasi belajar kepada siswa.  

b. Kegiatan inti 

1) Siswa mengamati segala sumber belajar yang akan mengantarkan 

siswa menemukan konsep (mengamati tumbuhan, gerak hewan, 

sinar matahari dsb). 
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2) Setelah mengamati akan muncul pertanyaan dalam benak siswa 

sehingga akan timbul tanya jawab antar siswa untuk memecahkan 

permasalahan, guru dapat memberikan pertanyaan awal agar 

siswa terpacu untuk berpikir dan berdiskusi dengan siswa lain. 

3) Siswa akan menalar kejadian yang terjadi berdasarkan 

pemahaman yang mereka ketahui dan menemukan konsep awal. 

Guru dapat membantu siswa yang kesulitan dalam memahami 

konsep awal dengan memberikan penjelasan-penjelasan singkat. 

4) Siswa akan mencoba mempraktikkan pengetahuan untuk 

menemukan konsep pengetahuan (melalui praktikum, mengerjakan 

soal-soal aplikasi dsb). 

5) Kegiatan-kegiatan di atas (Berdasarkan aktivitas interpersonal dan 

intrapersonal) menjadikan siswa dapat mencipta pemahaman 

berdasarkan pengalaman langsung, membangun kerjasama 

dengan siswa lain, berkomunikasi aktif, dan dapat 

mengimplementasikan pemahaman yang mereka peroleh.  

c. Penutup 

1) Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan inti dari proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, merupakakan tahapan untuk 

menyamakan konsep yang diperoleh semua siswa. 

2) Guru memberikan motivasi dan ucapan penghargaan karena 

kinerja siswa. 

3) Guru dapat memberikan pengayaan. 
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4) Guru dan siswa saling mengucapkan salam penutup.   

Kegiatan pembelajaran tersebut bertumpu pada aktifitas siswa. 

Guru diharapkan mampu kreatif dalam merencanakan pembelajaran 

sehingga kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik. Pembiasaan 

penerapan kurikulum 2013 penting dalam rangka mencapai tujuan 

dikembangkannya kurikulum ini yaitu tercipta lulusan yang berkualitas 

dalam era globalisasi. 

5. Melakukan Evaluasi 

Evaluasi dilakukan setelah pembelajaran selesai permata pelajaran 

yaitu dilihat nilai siswa sesuai standar KKM. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) menegaskan 

bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, 

dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 

pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pasal 57 

ayat (1), menyebutkan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian 

mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan 

ayat (2); evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program 

pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, 

dan jenis pendidikan. 

Evaluasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan merupakan 

bagian yang melekat dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
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pendidik untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi lulusan. 

Sesuai dengan penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi, penilaian 

yang dilakukan menggunakan acuan kriteria, yaitu membandingkan hasil 

yang dicapai dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. 

Ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan, bahwa kegiatan 

evaluasi merupakan tugas yang melekat pada pendidik profesional. 

Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas 

program pendidikan yang telah dilakukannya. Melalui suatu evaluasi yang 

dilakukan secara sistematis dapat ditentukan keputusan sampai sejauh 

mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi bukan hanya sekumpulan 

teknik semata, tetapi evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan 

yang mendasari keseluruhan kegiatan belajar mengajar untuk 

mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. 

Sesuai dengan prinsip belajar yang menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri peserta 

didik, dengan sendirinya evaluasi pendidikan dapat dijadikan alat untuk 

mengetahui perubahan tersebut. Ini berarti bahwa dalam proses belajar 

mengajar harus ada kriteria tertentu yang dapat dijadikan patokan untuk 

pelaksanaan evaluasinya.  

Menurut Gronlund (1985), evaluasi adalah suatu proses yang 

sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh 

mana tujuan program telah tercapai. Evaluasi mencakup sejumlah teknik 

yang tidak dapat diabaikan oleh pelatih. Evaluasi bukan sekumpulan 
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teknik semata, tetapi evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan 

yang mendasari keseluruhan kegiatan belajar mengajar untuk 

mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Untuk mengetahui 

perkembangan dan kemajuan prestasi belajar perlu dilakukan evaluasi. 

Evaluasi tidak hanya memberikan gambaran tentang kemampuan yang 

dimiliki peserta didik, tetapi dapat pula untuk memberikan informasi lain. 

Misalnya tentang sikap, minat, bakat, dan kepribadian peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar atau sesudahnya. Selain daripada itu evaluasi 

dapat pula bermanfaat untuk menentukan kebijakan dan balikan 

(feedback). 

Peranan evaluasi begitu hakiki dalam situasi belajar mengajar. Data 

evaluasi yang dikumpulkan secara hati-hati membantu pelatih dalam 

memahami peserta didik, merencanakan pengalaman belajar bagi peserta 

didik, dan merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sehingga 

keputusan-keputusan instruksional didasari oleh informasi yang akurat, 

relevan dan komprehensif. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya. Selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik dapat dievaluasi 

melalui tanya jawab lisan sambil mengarahkannya pada konsep atau 

materi baru. Evaluasi pada akhir kegiatan dapat dilaksanakan pada setiap 

akhir pertemuan, pada setiap minggu, setiap akhir program. 

Evaluasi hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur 
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sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran yang telah 

disajikan dalam kegiatan belajar mengajar.  

B. Faktor Pendukung Kinerja Guru 

Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya yang mulia 

mempunyai faktor pendukung yang menunjang sehingga dapat 

mendorong keberhasilan dan kesuksesan dalam menjalankan tugasnya. 

Faktor pendukung ini bisa lahir melalui dirinya sendiri maupun dari luar 

dirinya. 

a. Faktor pendukung dari dalam diri 

1) Semangat dalam menjalankan tugasnya 

Seorang pendidik hendaknya memiliki semangat yang kuat dalam 

menjalankan tugasnya, sehingga ia dapat bertanggung jawab dengan 

baik dalam mendidik, mengarahkan dan memotivasi para peserta didik. 

Semangat dalam dirinya sangat berdampak pada cara seseorang 

pendidik mengajar. Apabila semangat dalam dirinya rendah otomatis 

cara mengajarnya akan asal-asalan, bahkan guru akan tidak masuk 

kelas, otomatis disini berdampak pada siswa juga apabila seorang guru 

itu tidak semangat dalam mengajar dan siswa akan menjadi bodoh, 

malas dan menjadi siswa yang terbelakang dalam mendapatkan 

informasi. 

2) Tingkat Pendidikannya 

Seorang pendidik akan menjadi profesional apabila mempunyai 

tingkat pendidikan yang tinggi, kerena tingkat pendidikan sangat 

mendukung terbentuknya kinerja yang profesinal yang diharapkan oleh 
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masyarakat, untuk membentuk anak-anaknya menjadi anak yang 

mempunyai pengetahuan yang luas dan menjadi anak yang berakhlak 

baik (berbakti kepada orang tua). 

3) Intelektual 

Seorang pendidik yang intelektual atau pintar sangat mendukung 

dalam mewujudkan kinerjanya sebagai pendidik yang profesional dan 

juga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Intelektual yang dimaksud 

adalah kemampuan seorang pendidik dalam menyusun materi 

pelajaran yang rumit menjadi mudah dimengerti para siswanya. 

Kemampuan seorang pendidik dalam menyesuaikan suasana 

pembelajaran yang nyaman, sehingga siswa menjadi nyaman, senang, 

dan mudah menerima pelajaran yang di sampaikan oleh gurunya dan 

kemampuan dalam menjaga sikap dan perilaku saat di dalam kelas 

maupun diluar kelas. 

4) Tuntutan Tugas Yang Dihadapi 

Seorang guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan 

tugasnya karena merasa dirinya memiliki tanggung jawab yang besar 

yang harus ia tekuni, dengan adanya tuntutan tugas ini seorang 

pendidik merasa dirinya mempunyai tanggung jawab dan harus 

menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena pendidik merasa 

sebagai suatu tauladan yang akan diikuti oleh peserta didik. 
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5) Etos Kinerja Guru 

 Seorang pendidik hendaknya mempunyai etika yang baik, karena 

pendidik harus memperlihatkan etika yang baik saat mengajar kepada 

para peserta didiknya. Etika ini sangat penting bagi para pendidik 

untuk mencerminkan martabat guru sebagai tauladan yang patut di 

contoh. 

b. Faktor Pendukung Dari Luar Dirinya 

1) Kurikulum 

Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai acuan dalam mengajar dan belajar yang bertujuan 

untuk membentuk pendidikan yang tepat dan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Kurikulum ini sangat mendukung bagi seorang 

guru dalam mewujudkan profesionalitasnya karena seorang guru dapat 

mengetahui bagaimana cara atau metode dalam mengajar yang sesuai 

dengan perkembangan siswa. Namun apabila kurikulum itu tidak ada 

seorang guru akan menjadi bingung saat mengajar karena dia tidak 

mempunyai acuan bagaimana seharusnya cara mengajar yang tepat dan 

buku apa yang harus dipakai dalam mengajar. 

2) Kondisi Kelas 

Faktor yang mendukung guru dalam mewujudkan kinerjanya yang 

profesionalitas yakni suasana atau kondisi dalam kelas, karena kondisi 
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kelas sangat berpengaruh bagi seorang pendiddik dalam mengajar 

dan juga siwanya.  

3) Sarana dan Prasarana 

Sarana yang menunjang dapat mendukung seorang guru dalam 

mewujudkan kinerjanya, karena sarana merupakan alat bantu seorang 

pendidik dalam memberikan informasi atau sebagai alat tunjang dalam 

menambah wawasannya. Apabila sarana sudah terpenuhi otomatis 

wawasan seorang guru dalam mengajar semakin luas. Sarana yang di 

maksud adalah buku, papan tulis, komputer, dan lain sebagainya. 

C. Faktor Penghambat Kinerja Guru 

1) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung 

Profesional guru sangat ditunjang pada sarana, faktor 

penghambatan seorang guru dalam mewujudkan kinerja yang 

profesional di pengaruhi oleh sarana yang kurang memadai. Seorang 

guru tidak akan mendapatkan informasi baru kalau sarana dan 

prasarana seperti buku, buku paket, papan kelas, alat teknologi tidak 

ada. 

2) Tidak intelektual 

Guru dikatakan profesional apabila mempunyai kemampuan atau 

intelektual, sepeti kemampuan untuk merancang materi pembelajaran, 

kemampuan untuk menyesuaikan keadaan, dan kemampuan untuk 

mengevaluasi karakter masing-masing siswanya bahkan mampu 

berinteraksi dengan masyarakat. Jika kemampuan tersebut tidak 
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dimiliki oleh para pendidik maka dapat menghambat dirinya 

mewujudkan kinerja yang profesional. 

3) Kurang memahami isi dari kurikulum yang ditetapkan 

Seorang guru hendaknya memahami isi dari kurikulum yang 

sedang berlaku, karena kurikulum merupakan acuan atau pedoman 

dalam mengajar. Apabila seorang guru tidak memahami isi dari 

kurikulum otomatis menghambat tewujudnya kinerja yang profesional 

karena kurikulum menjelaskan secara detail bahan ajaran yang akan di 

ajarkan, karakter siswa pada tahap tertentu, sikap yang diterapkan dan 

lain sebagainya. 

4) Kurangnya pemahaman moral 

Seorang guru yang profesional hendaknya berperilaku yang baik, 

karena segala perbuatan yang dilakukan akan menjadi cermin bagi 

anak didik untuk bertindak atau berperilaku. Moral merupakan suatu 

perilaku yang dilakukan manusia yang berpatokan pada perbuatan 

baik, sedangkan amoral adalah perbuatan manusia yang 

menunjukakan sikap yang tidak baik, jadi faktor penghalang seorang 

guru untuk menjadi kinerja yang berprofesional apabila tidak 

mengetahui mana perbuatan moral dan amoral hanya menjalankan 

saja apa tugasnya tanpa ditunjang pada sikap yang baik.  

5) Tidak menjalankan kode etik yang berlaku 

Kode etik merupakan batasan tingkah laku yang harus di taati untuk 

menjadikan seorang pendidik yang mempunyai etika yang baik yang 
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mampu menjadi tauladan bagi peserta didik. Apabila seorang pendidik 

tidak mematuhi kode etik yang berlaku maka akan mencerminkan suatu 

sikap yang tidak baik karena kode etik diterapkan bertujuan untuk 

mengembalikan martabat guru yang sudah mulai hilang, dan juga 

mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kinerja guru. Melanggar 

kode etik yang berlaku menyebabkan terhambatnya seorang guru 

dalam mewujudkan kinerja yang profesional. 

 

D. Penelitian yang Relevan 

1. Manrizonriadi (2013) 

Audit Hasil Guru (Studi Deskriptif Evaluatif pada Guru Bersertifikat 

Pendidik SDN Negeri 7 Seluma). Dalam penelitian ini peneliti membahas 

tentang audit hasil guru pada guru bersertifikat pendidik. Berdasarkan 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa umumnya hasil guru bersertifikat 

pendidik pada SDN Negeri 7 Seluma sudah cukup baik dan optimal 

dilihat dari kinerja guru bersertifikat dalam perencanaan pembelajaran, 

kinerja guru bersertifikat pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran, 

kinerja guru bersertifikat pendidik dalam evaluasi pembelajaran serta dari 

tindak lanjut hasil audit guru bersertifikat. 

2. Eko Frandi Suprianto (2014) 

Kinerja Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran PKn di SD Negeri 

1 Grati Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini peneliti membahas 

tentang Kinerja Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran. Berdasarkan 
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hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan guru SD Negeri 1 

Grati mengenai perangkat pembelajaran bisa dikatakan cukup paham. 

Kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan meskipun 

ada beberapa kesalahan yang ditemui dengan rincian sebagai berikut. 

Program tahunan masih ada kesalahan kecil isiannya yaitu tidak 

dicantumkan standar kompetensinya akan tetapi pada format identitas 

yang lain sudah benar dan juga untuk format isian tidak masalah. 

3. Apriliyani Nur Endah (2014) 

Kinerja Guru dalam Perencanaan dan Proses Pembelajaran PKn di 

SD Negeri 1 Campaka Kabupaten Purwakarta. Dalam penelitian ini 

peneliti membahas tentang Kinerja Guru Dalam Perencanaan Dan 

Proses Pembelajaran PKn. Berdasarkan hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa guru dalam kegiatan perencanaan pembelajaran 

mampu mengembangkan kerangka dasar kurikulum, mengaplikasikan 

beban belajar, serta menyusun dan mengembangkan RPP sebagai 

pedoman dalam proses pembelajaran yang disusun dengan 

berlandaskan pada kompentensi yang harus dicapai oleh peserta didik. 

4. Hary Susanto (2012)  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil guru sekolah menengah 

kejuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) pengaruh 

kompetensi guru dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi 

kerja guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, 
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baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, (2) pengaruh 

kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan 

Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan secara 

langsung atau tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan: (1) kompetensi guru dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru SMK di 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, baik secara sendiri-

sendiri maupun bersama-sama dengan taraf signifikansi 0,038; 0,045; dan 

0,001. (2) kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan motivasi 

kerja guru terhadap kinerja guru SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 

Kalimantan Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, 

dan secara langsung atau tidak langsung taraf signifikansi 0,036; 0.003; 

0,036; 0,000; (0,038 dan 0,036); (0,045 dan 0,036). 

5. Mela Puspitasari (2013) 

Kecerdasan emosi guru, stres kerja dan kinerja guru SMA. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kecerdasan emosi 

guru dan stres kerja terhadap kinerja guru. Metode pengujian validitas 

instrumen menggunakan pendekatan korelasi product moment dengan 

ketentuan kevalidan instrumen apabila nilai r hitung > nilai r. Metode 

pengujian reliabilitas instrumen menggunakan rumus korelasi Alpha 

Cronbach, dengan ketentuan nilai Alpha Cronbach > 0,6. Teknik sampling 

digunakan teknik klaster dengan penentuan sampel secara purposif, Hasil 



 
 

52 
 

penelitian menunjukkan bahw kecerdasan emosi berpengaruh terhadap 

kinerja guru, stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru, tetapi 

secara bersama-sama kecerdasan emosi dan stres kerja berpengaruh 

terhadap kinerja guru. 

6. Koswara (2016) 

Kompetensi dan hasil guru berdasarkan sertifikasi profesi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi 

terhadap hasil guru baik yang sudah mengikuti sertifikasi profesi maupun 

yang belum mengikuti sertifikasi profesi. Metode penelitian menggunakan 

explanatory survey. Teknik pengumpulan data menggunakan angket skala 

5 model rating scale.  Responden adalah 88 guru Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) di Kota Bandung. Teknik analisis data menggunakan 

regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kompetensi dan hasil 

guru berada pada kategori tinggi; (2) kompetensi berpengaruh positif 

terhadap tingkat hasil guru, baik guru yang belum mengikuti sertifikasi 

profesi maupun yang sudah mengikuti sertifikasi profesi; dan (3) terdapat 

perbedaan kompetensi dan hasil guru yang belum mengikuti sertifikasi 

profesi dengan yang sudah mengikuti sertifikasi profesi.  

Memperhatikan keenam penelitian tersebut, walaupun judul 

penelitiannya hampir sama, yaitu mengenai masalah proses guru namun 

saya sebagai peneliti mencoba melakukan penelitian yang berbeda 

dengan judul proses guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar, dan dalam 
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penelitian ini peneliti akan meneliti aspek yang berbeda, baik dari segi 

konsep, objek, dan lokasi penelitian yang berbeda. 

 

E. Kerangka Konsep 

Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber 

daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan 

salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan yang 

mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu 

pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada peningkatan guru 

baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Guru sebagai tenaga 

kependidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan 

pendidikan, karena guru yang langsung berhadapan dengan peserta didik, 

untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang 

diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi 

perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu 

dalam menunjang kegiatan guru, diperlukan iklim sekolah yang kondusif 

dan hubungan yang baik antar unsur-unsur yang ada di sekolah antara 

lain kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan siswa. Serta hubungan 

baik antar unsur-unsur yang ada di sekolah dengan orang tua murid 

maupun masyarakat. 

Profil Guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja 

yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik. Kualitas hasil guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil 
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pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak 

bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan atau 

pembelajaran di lembaga pendidikan Sekolah. Untuk memahami apa dan 

bagaimana proses guru itu, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang 

makna proses serta bagaimana mengelola kinerja dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain keberhasilan 

guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya tidak terlepas dari faktor 

kemampuan yang dimiliki seorang guru. Karena itu guru haruslah mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengembangkan kognitif siswa, 

yang berhubungan dengan perkembangan intelektual peserta didik, 

mengembangkan hubungan sosial peserta didik, dan dalam 

mengembangkan aspek kepribadian peserta didik khususnya yang 

berhubungan dengan perkembangan emosional, untuk menghasilkan 

perencanaan perangkat pembelajaran yang berkualitas, seorang guru 

hendaknya memiliki pemahaman yang memadai tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan perencanaan perangkat pembelajaran dan 

memiliki kemampuan serta keterampilan-keterampilan teknis dalam 

mengembangkan program pembelajaran.  

Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efesien maka 

dibutuhkan namanya perencanaan, seperti yang tertera pada 

Permendiknas Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dinyatakan pada pasal 3 

ayat (1) mengenai pembelajaran yang dilaksanakan dengan 
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menggunakan RPP. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yakni guru 

mengacu pada silabus dengan menggunakan prinsip memuat secara utuh 

kompetensi dasar, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. RPP dapat dilaksanakan dalam satu atau lebih dari satu kali 

pertemuan, memperhatikan perbedaan individual peserta didik, berpusat 

pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, 

mengembangkan kemendirian belajar, memberikan umpan balik dan 

tindak lanjut pembelajaran, Memiliki keterkatian dan keterpaduan antara 

kompetensi dan atau antarmuatan, memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi.  
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Gambar 2.1 Kerangka konsep 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi karakteristik objek penelitian 

 

1. Profil Sekolah 

 

1. Nama Sekolah   : SD Negeri KIP Maccini  

2. Alamat    : Jl. Kerung-kerung No.69A 

a. Kelurahan / Desa  : Maccini Gusung 

b. Kecamatan   : Makassar 

c. Provinsi   : Sulawesi Selatan 

d. Kode Pos   : 90144 

e. Telepon /HP  : 0411-431715 

f. Situs E-mail   : sdnkipmaccini@yahoo.com 

3. Luas Tanah/lahan  :  849 M2hn 

4. Status Kepemilikan  :  Pemerintah Daerah 

5. Terakreditasi   : B 

6. Kategori Sekolah  : Sekolah  

 

 

 

 

  

 



 

 

67 

 

2. Data Siswa 

a. Jumlah Siswa 1 Tahun Terakhir : 

No Nama Rombel Kelas 

Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

1 Kelas 1 Kelas 1 23 26 49 

2 Kelas  2 Kelas 2 20 28 48 

3 Kelas  3 Kelas 3 17 17 34 

4 Kelas  4 Kelas 4 29 21 50 

5 Kelas  5 Kelas 5 25 28 53 

6 Kelas  6 Kelas 6 24 27 51 

Total 138 147 285 

 
Jumlah Rombongan Belajar Seluruhnya 6 dengan rincian sebagai 

berikut : 

Kelas I : 1 Rombongan Belajar 

Kelas II : 1 Rombongan Belajar 

Kelas III : 1 Rombongan Belajar 

Kelas IV : 1 Rombongan Belajar 

Kelas V : 1 Rombongan Belajar 

Kelas VI : 1 Rombongan Belajar 
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Data Ruang Kelas seluruhnya 6 dengan rincian sebagai berikut : 

Kelas I : 1 Ruang dengan kondisi Baik 

Kelas II : 1 Ruang dengan kondisi Baik 

Kelas III : 1 Ruang dengan kondisi Baik 

Kelas IV : 1 Ruang dengan kondisi Baik 

Kelas V : 1 Ruang dengan kondisi Baik 

Kelas VI : 1 Ruang dengan kondisi Baik 

b. Data Guru 

No STATUS GURU 
TINGKAT PENDIDIKAN 

SLTA D2 S1 S2 

1 Guru Tetap     

 1.1. Guru Kelas - - 11 1 

 1.2. Guru PAI - - 2 - 

 1.3. Guru Penjaskes - - 1 1 

2 Guru Tidak Tetap     

 1.1. Guru Kelas - - - - 

 1.2. Guru Bhs.Inggris - - - - 

 1.3. Guru Penjaskes - - - - 

 1.4. Guru PAI - - - - 

 

c.Identitas Kepala Sekolah 

a. Nama    :  Muhammad Jafar,S.Pd,M.Pd 

b. NIP    :  19671013 198908 1 001 
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c. Pangkat/Gol  :  Pembina Tkt. I/ IV.b 

d. Tempat,Tanggal Lahir :  Bulukumba, 13 Oktober 1967 

e. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

f. Pendidikan   :  S2 

g. Akta Mengajar  :  Memiliki 

h. Sekolah Tempat Tugas :  SD Negeri KIP Maccini  

i. Alamat   :  Jl. Kerung-kerung no.69A 

j. Kecamatan   :  Makassar 

k. Kelurahan    :  Maccini Gusung 

l. Provinsi   :  Sulawesi Selatan 

m. No. Telp. Sekolah  :  0411-431715 

n. No. Hp   :  085242195864 

o. Email   :  muhjafar1970@gmail.com 

p. Nomor Statistik Sekolah :  40307278 

3. Visi dan Misi SD Negeri KIP Maccini Makassar 

a. Visi 

“Terdepan Dalam Prestasi Berdasarkan Imtaq.” 

b. Misi  

1. Meningkatkan mutu pembelajaran dan profesional 

2. Meningkatkan baca tulis Al-Quran dan pengamalannya dalam 

kehidupan sehar-hari. 
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3. Membantu dan memfasilitasi pengembangan siswa sesuai dengan 

miat dan bakat yang dimiliki agar siswa memiliki skill yang dilandasi 

oleh keseimbangan etika,logika dan estetika. 

4. Tujuan SD Negeri KIP Maccini Makassar 

1. Disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran, upacara bendera, 

penggunaan waktu mengajar dan penyelesaian tugas-tugas 

sekolah. 

2. Memiliki kreatifitas dalam mengembangkan materi pembelajaran 

sesuai dasar-dasar Ilmu pengetahuan dan teknologi 

3. Mengembangkan bakat sesuai dengan potensi yang dimiliki anak 

didik. Berprestasi di bidang akademik dan non akademik baik 

ditingkat kota maupun ditingkat provinsi. 

4. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang 

yang lebih tinggi. 

5. Memberikan bekal kemampuan dan ilmu pengetahuan di bidang 

agama, umum dan keterampilan yang berkualitas bagi peserta 

didik. 

B. Hasil Penelitian 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Data yang tidak terungkap melalui 

wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara 

partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan Maret sampai 

dengan April. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan 
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observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip 

yang ada. Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan pada 

fokus Penelitian yaitu sebagai berikut: 

Berdasarkan observasi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 di 

SD Negeri KIP Maccini Makassar di ketahui bahwa 12 guru kelas di SD 

Negeri KIP Maccini Makassar 2 guru kelas yang masih kesulitan dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran seperti RPP 

yang salah satu penyebabnya adalah kemalasan dari guru dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran RPP. Sehingga 

kinerja guru harus lebih di tingkatkan lagi dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran. Adapun data dari hasil lembar 

observasi yang di peroleh oleh peneliti secara lengkap mengenai kinerja 

guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 

saat melakukan penelitian di sekolah. 

Berdasarkan data observasi menunjukkan bahwa profil guru kelas 

dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 

disekolah sudah cukup maksimal, karena data yang di peroleh peneliti 

pada saat melakukan observasi menunjukkan bahwa 90% guru telah 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan 

sistematika yang telah ditentukan didalam satuan pendidikan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Guru kelas yang mengalami 

kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran, hal yang mereka lakukan adalah melakukan diskusi 
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sesama rekan guru lainnya. Selain pada saat melakukan pelatihan Diklat 

(PLPG) mereka juga mendiskusikan atau meminta solusi terhadap 

kendala yang dihadapi pada saat menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran kepada pengawas PLPG saat melakukan 

pelatihan Diklat. Menurut pendapat dari Husdarta, Kinerja guru dalam 

pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam mendukung terciptanya 

proses pendidikan secara efektif terutama dalam membangun sikap 

disiplin dan mutu hasil belajar siswa. Dengan demikian, guru sangat 

menentukan mutu pendidikan, berhasil tidaknya proses pembelajaran, 

tecapai tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran, 

terorganisasikannya sarana prasarana, peserta didik, media, alat dan 

sumber belajar. Kinerja guru yang baik dapat menciptakan efektivitas dan 

efisiensi pembelajaran serta dapat membentuk disiplin peserta didik, 

madrasah dan guru sendiri. Kinerja guru merupakan kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan 

bertanggung jawab atas peserta didik di bawah bimbingannya dan 

meningkatkan prestasi belajar didik. Oleh karena itu, profil guru itu dapat 

diartikan sebagai kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru 

dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya 

suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan 

aktivitas pembelajaran. Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil 

kerja, akan tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja. 
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Peneliti melakukan wawancara pada bulan Maret–April 2019 

kepada informan di SD Negeri KIP Maccini Makassar kepada 3 orang 

guru, diantarannya 2 guru kelas dan 1 Kepala Sekolah. 

Berikut di bawah ini merupakan hasil wawancara kepada guru kelas 

mengenai kinerja guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar. 

1. Kinerja Guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar  

a. Menyusun RPP 

Perangkat pembelajaran RPP merupakan rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP 

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 

pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efesien, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Perangkat pembelajaran 

RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali 

pertemuan atau lebih. 

HM mengatakan bahwa, 

Iya tentu, dalam menyusun RPP saya menggunakan perangkat 
pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 
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2016. Dan saya selalu diarahkan untuk memperbaharui perangkat 
pembelajaran. Karena kami disini menggunakan 2 format 
perangkat pembelajaran yaitu format KSTP dan format kurikulum 
2013.  
 
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu HM, beliau 

juga mengemukakan pendapatnya bahwa profil guru dalam menyusun 

dan mengembangkan perangkat pembelajaran, guru dituntut harus lebih 

kreatif dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 

agar nanti dalam pengaplikasiannya didalam proses pembelajaran peserta 

didik tidak merasa bosan dan tidak merasa jenuh selama proses 

pembelajaran berlangsung didalam kelas. Dalam menyusun perangakat 

pembelajaran RPP mempunyai fungsi sebagai acuan bagi guru untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan 

secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, perangakat pembelajaran 

RPP berperan sebagai skenario dalam proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, RPP hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan memberi kemudahan 

untuk guru dapat menyesuaikan respon peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang sesungguhnya. 

Lanjut HM mengatakan bahwa, 

Dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 
guru juga perlu mengikuti pelatihan diklat (PLPG) tentang 
penyusunan perangkat pembelajaran RPP, karena dengan 
mengikuti PLPG guru mendapatkan informasi lebih tentang 
bagaimana menyusun dan mengembangkan perangkat 
pembelajaran. Dan melalui pelatihan guru juga mendapatkan 
informasi mengenai aturan-aturan baru pelaksanaan kurikulum 
K13 dan kurikulum KTSP dimana masih banyak perbedaan 
kurikulum dari tahun ke tahun, mengenai penyusunan perangkat 
pembelajaran RPP, silabus, model pembelajaran, materi ajar, 
LKPD, penilaian dan lain-lainnya.  
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Apa yang telah dikemukankan oleh Ibu HM tentang profil guru 

kelas dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran, 

tidak lepas dari pengarahan yang didapatkan dalam pelatihan diklat 

(PLPG). Karena pada saat guru belum terlalu memahami proses 

penyusunan perangkat pembelajaran RPP, guru diarahkan oleh 

pengawas pelatihan diklat dalam penyusunan perangkat pembelajaran 

RPP, termasuk dalam praktek mengajar nanti didalam kelas, apakah 

sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran cara mengajarnya atau 

tidak. Guru  juga diberikan motivasi pada saat pelatihan diklat, agar guru 

dengan senantiasa ingin selalu berusaha untuk meningkatkan mutu 

kualitas kinerjanya di sekolah. 

HZ mengatakan bahwa, 

Iya tentu saja, dan sebelum menyusun dan mengembangkan 
perangkat pembelajaran terlebih dahulu saya melakukan 
observasi atau evaluasi untuk proses pembelajaran sebelumnya. 
Untuk memperbaharui perangkat pembelajaran yang telah 
diarahkan oleh kurikulum. Agar pada saat menyusun dan 
mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih menarik lagi 
dan tidak terlepas dari sistematika yang telah ditentukan didalam 
satuan pendidikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.  

 
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti yang telah 

dikemukakan oleh Ibu HZ selaku guru, Ibu HM juga mengatakan bahwa di 

SD Negeri KIP Maccini Makassar rekan-rekan sesama guru selalu 

diarahkan oleh kepala sekolah untuk selalu meningkatkan kualitas kerja 

guru bukan hanya dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran RPP yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan di 
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sekolah yaitu Kurikulum K 13 dan Kurikulum KTSP, tetapi guru juga harus 

bisa mengaplikasikan perangkat pembelajarannya didalam kelas pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, sesuai dengan perangkat 

pembelajaran yang telah dibuat sebelum proses pembelajaran di 

laksanakan dalam kelas. 

Lanjut HZ menambahkan bahwa, 

Selain mengikuti sistematika yang telah ditentukan didalam satuan 
pendidikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, saya juga 
melihat format perangkat pembelajaran RPP guru yang 
sebelumnya untuk saya jadikan bahan pertimbangan dalam  
menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran agar 
ketika ada penyusunan perangkat pembelajaran RPP yang kurang 
lengkap, maka saya dapat melengkapi perangkat pembelajaran 
RPP tersebut. 

 
Mengenai profil guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran RPP yang dikemukakan oleh 

Ibu HM hampir sama dengan Ibu HZ bahwa di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar bahwa profil guru kelas dalam menyusun perangkat 

pembelajaran RPP harus selalu ditingkatkan salah satunya mengenai 

dalam hal menyusun materi ajar, LKPD, media pembelajaran, penilaian 

yang sesuai dengan susunan kurikulum K 13 dan silabus, LKS, materi 

ajar, penilaian yang sesuai dengan susunan kurikulum KTSP. Dan guru 

harus memperbaharui perangkat pembelajaran setiap tahun ajaran baru 

yang sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Guru juga harus mampu 

mengaplikasikan perangkat pembelajarannya didalam kelas pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 
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Kepala Sekolah MJ mengatakan bahwa,  

Iya tentu saja, guru-guru disini dalam menyusun dan 
mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan aturan 
yang sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan satuan 
pendidikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Termasuk guru 
yang menggunakan aturan yang sesuai dengan satuan pendidikan 
permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.  

 
Pendapat yang dikemukakan oleh kepala sekolah SD Negeri KIP 

Maccini Makassar mengatakan bahwa guru-guru di sekolah ini selalu 

diberikan arahan-arahan setiap kali melalukan rapat kerja untuk 

mengevaluasi kinerja guru, agar guru-guru termotivasi untuk selalu ingin 

meningkatkan kualitas kinerjanya disekolah, termasuk dalam kinerja guru 

dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran RPP. 

Sehingga guru kelas selalu memperbaharui perangkat pembelajarannya 

setiap memasuki tahun ajaran baru yang sesuai dengan kurikulum yang 

terbaru, agar guru tidak ketinggalan dalam hal menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajarannya.  

b. Melaksanakan Perangkat Pembelajaran di dalam kelas. 

Melaksanakan perangkat pembelajaran di dalam kelas sudah 

merupakan salah satu dari tugas kewajiban guru dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang pendidik. Sehingga seorang guru harus 

mampu untuk bisa melaksanakan perangkat pembelajaran di dalam kelas, 

sesuai dengan format perangkat pembelajaran  RPP yang telah disusun 

sebelumnya. Dan guru juga harus bisa mempraktekkan perangkat 

pembelajaran RPPnya yang sesuai dengan perangkat pembelajaran yang 

telah disusun sebelumnya. 
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HM mengatakan bahwa, 
 
Dalam melaksanakan perangkat pembelajaran RPP di kelas, pada 
saat pengaplikasiaannya tentu saya selalu berpedoman pada 
perangkat pembelajaran yang telah saya susun, sebagai bahan 
acuan mengajar di dalam kelas. 

 
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu HM, beliau 

juga mengemukakan pendapatnya bahwa melaksanakan perangkat 

pembelajaran RPP di dalam kelas saya selalu mengikuti pedoman 

perangkat pembelajaran RPP yang telah saya buat sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.  Karena perangkat pembelajaran 

RPP merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang mendukung 

seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian berisi 

rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan 

dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. 

HZ mengatakan bahwa, 

Sebelum saya melaksanakan perangkat pembelajaran didalam 
kelas, terlebih dahulu saya melakukan pre test kepada peserta 
didik, untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik 
mengenai materi pembelajaran yang akan di bahas  dalam proses 
pembelajaran hari ini.  
 
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu HZ, beliau 

juga mengemukakan pendapatnya bahwa untuk menilai profil guru selain 

di dalam  perencanaan menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran. Kita juga dapat melihat dari kemampuan profil guru dalam 

melaksanakan perangkat pembelajarannya didalam kelas, seperti 

kemampuan guru dalam membuka proses pembelajaran dikelas mulai dari 
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memberi salam, apersesi, pre test, menyampaikan materi ajarnya kepada 

peserta didik sampai menutup proses pembelajaran. Apakah sudah 

sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun dengan cara 

mengajarnya selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. 

Kepala Sekolah MJ mengatakan bahwa, 

“Guru kelas telah melaksanakan perangkat pembelajarannya di 
dalam kelas, sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah 
guru kelas susun yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 
Tahun 2016”. 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala 

Sekolah Pak MJ, beliau juga mengemukakan pendapatnya bahwa, saya 

selalu memantau kinerja guru-guru pada saat melangsungkan proses 

pembelajarannya di dalam kelas. Untuk mengetahui kualitas kinerja guru-

guru di sekolah. Apakah dalam melaksanakan perangkat pembelajaran 

RPPnya didalam kelas sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran 

yang telah guru-guru susun sebelumya, termasuk salah satu kinerja guru 

kelas saya memantau kinerjanya pada saat melangsungkan proses 

pembelajaran didalam kelas. 

2. Faktor pendukung kinerja guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan Perangkat Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media, sumber belajar, penggunaan metode serta strategi 

pembelajaran. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung 

jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut 
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kemampuan guru. Dalam mengaudit kinerja guru melaksanakan 

pembelajaran, beberapa komponen yang diteliti meliputi materi ajar, 

metode pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. 

1) Materi Ajar 
 

Materi ajar atau bahan ajar merupakan salah satu komponen 

sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu 

siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis 

besar, bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. 

Hasil wawancara dengan guru yang bernama HM menyatakan 

bahwa,  

“Materi pembelajaran perlu dipilih dengan tepat agar dapat 
membantu siswa kita dalam mencapai standar kompetensi dan 
kompetensi dasar serta tujuan yang hendak dicapai. Jenis materi 
pembelajaran itu perlu diidentifikasi atau ditentukan dengan tepat 
karena setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, 
media, dan cara mengevaluasi yang berbeda-beda.” 
 
Oleh karena itu menurut guru SD Negeri KIP Maccini Makassar 

cakupan atau ruang lingkup serta kedalaman materi pembelajaran perlu 

diperhatikan agar tidak kurang dan tidak lebih. Dalam menentukan materi 

ajar yang diberikan kepada siswa, perlu dipilih dengan tepat agar dapat 

membantu siswa kita dalam mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar serta tujuan yang hendak dicapai dari proses 

pembelajaran. 

Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah 

dimaksud meliputi cara penentuan jenis materi, kedalaman,
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ruang lingkup, urutan penyajian, perlakuan (treatment) terhadap materi 

pembelajaran, dan sebagainya. Masalah lain yang berkenaan dengan 

bahan ajar adalah memilih sumber di mana bahan ajar itu didapatkan. Ada 

kecenderungan sumber bahan ajar dititik beratkan pada buku. Padahal 

banyak sumber bahan ajar selain buku yang dapat digunakan. Buku pun 

tidak harus satu macam dan tidak harus sering berganti seperti terjadi 

selama ini. Berbagai buku dapat dipilih sebagai sumber bahan ajar.  

Hasil wawancara menurut guru HZ menyatakan bahwa, 

“Bahan ajar itu bisa kita dapatkan dari mana saja, salah satu 
sumbernya buku pegangan guru. Oleh karena itu, buku pegangan 
itu jangan hanya satu saja tetapi lebih dari satu buku, sehingga 
materi ajarnya menjadi lengkap. Masalah penting yang sering 
dihadapi guru dalam kegiatan menentukan materi ajar adalah 
apakah materi ajar tersebut tersedia di sekolah.” 

 Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap sumber 

bahan ajar ini di SD Negeri KIP Maccini Makassar, peneliti melihat ada 

keterbatasan, akan tetapi masih dapat diusahakan dengan cara lain 

sehingga cukup banyak yang dapat menjadi sumber bahan ajar bagi guru 

dalam memilih dan menentukan bahan ajar. 

Sangat penting juga diperhatikan oleh guru, dalam penyampaian 

materi ajar kepada siswa materi ajar tersebut hendaknya disampaikan 

dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar serta mengaitkan materi 

ajar tersebut dengan realitas kehidupan siswa. Guru juga selalu berusaha 

menyampaikan materi tersebut dengan jelas dan sesuai dengan hierarki 

belajar. Begitu juga dengan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 

sehari-harinya sehingga siswa juga menjadi terbiasa berdiskusi di kelas. 
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Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab.  

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa guru SD Negeri KIP 

Maccini telah berupaya agar materi pelajaran dapat tersampaikan secara 

jelas dan juga sudah diupayakan sesuai dengan hirarki belajar dan 

mengaitkan materi ajar tersebut dengan realitas kehidupan. Dan 

berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan ketika guru mengajar, 

memang terlihat dengan jelas upaya dan usaha guru tersebut dalam 

menyampaikan materi ajar tersebut. 

2) Metode Pembelajaran 
 

Metode pembelajaran merupakan cara yang paling tepat, cepat, 

ilmiah, efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Lebih jauh 

dalam pandangan filsafat pendidikan, metode merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian 

metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Menerapkan metode yang efektif dan efisien adalah 

sebuah keharusan. Dengan harapan proses belajar mengajar akan 

berjalan menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. 

Dalam pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini, metode 

pembelajaran yang sering dipergunakan guru adalah metode ceramah 

bervariasi, tanya jawab, demonstrasi, diskusi dan penugasan. Hal ini 

didasarkan pernyataan dari guru HM yang menyatakan metode yang 

sering kami pergunakan adalah ceramah yang bervariasi, tanya jawab, 

demonstrasi dan sekali-kali kami menggunkan diskusi dan penugasan 
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kepada siswa. Tentu saja setiap melakukan proses pembelajaran di kelas, 

saya selalu menerapkan model pembelajaran agar proses pembelajaran 

lebih efektif dan semua siswa turut aktif sehingga diharapkan dapat 

mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Model pembelajaran yang 

biasa di terapkan bagi siswa-siswi tergantung pada materi pembelajaran 

yang di berikan. Misalnya materi yang di ajarkan adalah mengenai drama, 

maka menerapkan model pembelajaran yang sifatnya demonstran atau 

drama. Kalau materi yang di ajarkan bersifat analisis dan teoritis maka 

biasanya menerapkan model jigsaw. 

Penggunaan metode pembelajaran tentunya juga diharapkan   

menghasilkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi 

siswa serta tentunya dapat terwujud pembelajaran yang bersifat 

kontekstual. Secara pribadi guru tentunya sangat berharap metode 

pembelajaran yang diterapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang 

aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa, tapi tentunya itu dilihat dari 

hasil belajar yang didapatkan siswa. Selain itu memang guru berharap 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan terwujud pembelajaran 

yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan kehidupan siswa di 

masyarakat. 

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran 

RPP yang telah disusun oleh guru SD Negeri KIP Maccini maka pada sub 

bagian metode pembelajaran, guru sudah menuliskan metode-metode 

yang dipergunakan dalam menyampaikan materi ajar dikelas, khusus 
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untuk materi dan dalam RPP tersebut guru sudah berupaya untuk 

menyesuaikan metode dengan materi ajar ssehingga menghasilkan 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa. 

3) Langkah-langkah Pembelajaran 
 

Dalam melaksanakan pembelajaran guru melakukan kegiatan 

pembelajaran yang diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup. Hal ini didasarkan pada studi dokumentasi 

terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru 

SD Negeri KIP Maccini.  

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri KIP 

Maccini MJ menyatakan bahwa,  

“Dalam pengamatan yang pernah dilakukan di kelas guru memang 
telah mampu melaksanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran 
sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RPP. Kegiatan yang 
dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. 
Berdasarkan pernyataan kepala sekolah di atas, jelas bahwa guru SD 
Negeri KIP Maccini Makassar telah dapat menerapkan pembelajaran 
sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.” 

 Dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan yang 

dilakukan, walaupun belum sempurna dapat dikatakan bahwa guru SD 

Negeri KIP Maccini telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran 

sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, dan guru dapat 

menerapkannya ketika pembelajaran di kelas. 

Berangkat dari hasil wawancara, pengamatan dan studi 

dokumentasi yang dilakukan kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran menunjukkan bahwa guru telah dapat melaksanakan 

kinerjanya dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat dari aspek : 
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a) guru sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan alokasi waktu 

mata pelajarannya; 

b) Guru memiliki kepatuhan terhadap alokasi waktu yang diberikan; 

c) Memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai dengan alokasi 

waktu mata pelajaran yang diajarkan;  

d) Memiliki kelengkapan perangkat pembelajaran, termasuk soal-

soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, dan pedoman penilaian; 

e) Proses pembelajaran dimulai dengan melakukan apersepsi; dan 

f) memiliki penguasaan materi pelajaran dan mampu 

menunjukkannya dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya agar mendapatkan ketercapaian peneliti terhadap 

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar, peneliti dengan dibantu kepala SD Negeri KIP Maccini 

Makassar melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran guru. 

Indikator kemampuan guru dalam implementasi RPP ini dinilai dengan 

mempergunakan IPKG II Pelaksanaan Pembelajaran, dan penilaiannya 

dilakukan oleh peneliti dan pengawas. 

3. Faktor penghambat profil guru dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran  

a. Tingkat Pengetahuan di Keterampilan 

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru disekolah ada 

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, salah satu yang terjadi 

karena adanya perbedaan sudut pandang seorang guru dalam melihat 
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fenomena kepuasan kerja salah satunya yaitu kepuasan seorang guru 

dalam melakasanakan tugasnya dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran RPP disekolah. 

HM mengatakan, 

     Dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 
RPP, selain guru harus berpedoman pada buku panduan dan 
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Kinerja guru juga harus 
mempunyai tingkat pengetahuan di Keterampilan agar nantinya 
dalam menyusun perangakat pembelajaran RPP, guru bisa 
menyusun perangkat pembelajaran RPP semenarik mungkin, agar 
nanti pada saat pengaplikasiannya dalam proses pembelajaran di 
dalam kelas peserta didik tidak merasa bosan dan tidak merasa 
jenus selama proses pembelajaran berlangsung.  

 
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu HM, beliau 

juga mengemukakan pendapatnya bahwa guru harus memiliki tingkat 

kemampuan di keterampilan dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran RPP. Karena apabila guru tidak memiliki tingkat 

pengetahuan diketerampilan dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembalajaran guru tidak akan dapat menyelesaikan 

semaksimal mungkin pekerjaannya, khusunya dalam pekerjaan menyusun 

dan menggembangkan perangkat pembelajaran RPP. 

 Kemudian Ibu HM juga mengatakan bahwa beliau tidak 

mengalami kendala dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran RPP, 

karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang guru dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran RPP. Tetapi  

hanya saja yang menjadi kendalanya adalah membagi waktu atau jadwal 

untuk bisa mengerjakan pekerjaannya dalam menyusun dan 
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mengembangkan perangkat pembelajaran RPP. Karena  adanya berbagi 

kesibukkan pekerjaan baik itu pekerjaan didalam sekolah maupun diluar 

jam sekolah. Selanjutnya Ibu HM juga mengemukakan pendapatnya 

bahwa pada saat melakukan proses pembelajaran didalam kelas 

terkadang harus lebih aktif didalam kelas, karena faktor kurangnya buku 

untuk sebagai buku panduan peserta didik, sehingga terkadang guru 

harus lebih aktif mengaplikasikan perangkat pembelajaran RPPnya 

khususnya pada materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Selanjutnya Ibu HM juga mengatakan bahwa selain tingkat kemampuan di 

keterampilan dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran RPP, guru juga harus memiliki tingkat kemampuan di 

keterampilan dalam pengetahuan agar nantinya pada proses 

pembelajaran didalam kelas guru bisa menyampaikan materi ajarnya 

dengan mudah, agar peserta didiknya lebih mudah memahami materi ajar 

yang disampaikan oleh guru tersebut.  

HZ mengatakan bahwa, 

Pada saat menyusun dan mengembangkan perangkat 
pembelajaran saya selalu mengikuti buku panduan yang telah 
ada. Selain itu guru juga perlu memiliki tingkat pengetahuan di 
keterampilan, agar perangkat pembelajaran RPP yang disusun 
dapat tersusun secara sistematis sesuai dengan buku panduan 
yang telah ada dan guru juga bisa lebih kreatif dalam menyusun 
dan mengembangkan perangkat pembelajaran RPPnya.  
 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu HZ, beliau juga 

mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat profil guru dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran adalah menurut 
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beliau secara pribadi masih kurangnya buku-buku yang tersedia di 

perpustakaan sekolah untuk peserta didik, jadi terkadang dalam membuat 

perangkat pembelajaran khususnya pada materi ajar,  guru harus lebih 

kreatif lagi dalam menyampaikan materi ajarnya kepada peserta didik 

karena peserta didik dilarang membeli buku cetak, jadi peserta didik  

hanya menggunakan LKPD untuk kurikulum K13 dan LKS untuk kurikulum 

KTSP sebagai  materi untuk bahan pembelajarannya dikelas. Jadi ketika 

guru tidak memiliki tingkat kemampuan di keterampilan guru akan 

kesulitan dalam menyampaikan materi ajarnya kepada peserta didik. 

Karena peserta didik hanya menggunakan LKPD atau LKS sebagai bahan 

pembelajarannya. Sehingga guru harus juga memiliki tingkat kemampuan 

di keterampilan dan di pengetahuan agar dapat terlaksananya proses 

pembelajaran yang efektif. 

Kepala Sekolah MJ mengatakan bahwa,  

     Guru yang tidak memiliki tingkat pengetahuan di dalam 
keterampilan akan mengalami kesulitan dalam menyusun dan 
mengembangkan perangkat pembelajaran RPP ketika guru 
tersebut tidak paham akan teknologi.  

 
Pendapat yang dikemukakan oleh kepala sekolah SD Negeri KIP 

Maccini Makassar mengatakan bahwa guru-guru disini telah diberikan 

fasilitas agar memudahkan pekerjaannya dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran. Saya selaku kepala sekolah di 

SD Negeri KIP Maccini Makassar menyediakan fasilitas seperti print, 

kertas, WiFi agar memudahkan guru dalam menyelesaikan pekerjaannya 

dengan cepat. Jadi ketika guru tidak memiliki tingkat pengetahuan di 
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dalam keterampilan, maka guru yang tidak paham akan teknologi, guru 

tersebut tidak akan mudah dapat menyelesaikan pekerjaanya. 

b. Motivasi  

Motivasi kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran RPP sangat di perlukan, agar nantinya guru 

semangat dalam menyelesaikan tugasnya dalam menyusun perangkat 

pembelajaran RPP. Karena motivasi dalam kerja merupakan suatu 

dorongan keinginan seorang dalam melakukan suatu kegiatan kerja demi 

tercapainya tujuan yang diinginkan yang menjadi modal bagi guru untuk 

pelaksanaan tugas mengajar guna sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efesien. Sehingga 

setiap pendidik pada suatu pendidikan berkewajiban menyusun RPP 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas,  dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Perangkat 

pembelajaran RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 

     HM mengatakan bahwa, 

     Ketika saya mengalami kesulitan pada saat saya menyusun dan 
mengembangkan perangkat pembelajaran RPP, saya sering 
diberikan motivasi kepada rekan-rekan sesama guru maupun 
rekan sesama guru, untuk bisa lebih semangat lagi mengatasi 
kesulitan yang saya alami dalam menyusun dan mengembangkan 
perangkat pembelajaran RPP. 
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Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu HM, beliau 

juga mengemukakan pendapatnya bahwa motivasi kinerja guru 

merupakan suatu dorongan yang dapat menggerakkan dan 

mempengaruhi guru untuk melaksankan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Begitupun 

sebaliknya ketika guru mengalami kesulitan dalam menyusun dan  

mengembangkan perangkat pembelajaran RPP, saya selalu diberikan 

motivasi kepada rekan guru-guru disekolah untuk senantiasa tetap 

semangat  mengerjakan pekerjaan saya dalam menyusun perangkat 

pembelajaran RPP.  

HZ mengatakan bahwa, 

Sebelum saya menyusun dan mengembangkan perangkat 
pembelajaran RPP, biasanya saya berdiskusi mengenai perangkat 
pembelajaran RPP terlebih dahulu kepada sesama rekan guru-
guru didalam ruangan, agar saya termotivasi untuk lebih 
meningkatkan kinerja saya dalam hal menyusun dan 
mengembangkan perangkat pembelajaran RPP. 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu HZ, beliau 

juga mengemukakan pendapatnya bahwa motivasi juga merupakan salah 

satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena 

peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki 

motivasi yang tinggi. Begitupun sebaliknya seorang guru, apabila memiliki 

motivasi tinggi dalam dirinya maka seorang guru tersebut akan lebih 

semangat dalam mengerjakan tugasnya sebagai seorang pendidik, 

khususnya meningkatkan kualitas dalam menyusun dan mengembangkan 
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perangkat pembelajaran RPP. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor 

yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh 

motivasi pada kinerja seseorang tergantung pada seberapa banyak 

intensitas motivasi yang diberikan. 

Kepala sekolah MJ mengatakan bahwa, 

Saya selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru di 
sekolah, agar guru-guru selalu bersemangat dan termotivasi untuk 
selalu ingin meningkatkan kualitas kinerjanya sebagai seorang 
pendidik, sehingga guru-guru di sekolah selalu bersemangat untuk 
mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan selalu tetap waktu. 
 
Pendapat yang dikemukakan oleh kepala sekolah SD Negeri KIP 

Maccini Makassar mengatakan bahwa saya sebagai kepala  sekolah 

sudah menjadi kewajiban saya sebagai seorang pembimbing disekolah 

untuk selalu memberikan arahan  berupa motivasi kepada rekan guru-guru 

di sekolah.  Agar untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya disekolah, 

khususnya dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran RPP, karena perangkat pembelajaran merupakan pedoman 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. 

C. Pembahasan 

1. Kinerja guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar 

a. Menyusun RPP 

Penelitian tentang kinerja guru menyusun RPP sering dilakukan 

atas kesetiaan, kejujuran, prestasi kerja, loyalitas, dedikasi dan partisipasi. 

Kesetiaan dapat diartikan sebagai kesediaan guru untuk mempertahankan 
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nama baik, asas dan lambang negara, sesuai dengan janji dan sumpah 

yang telah diucapkan. Konsekuensi dari penerapan ini adalah kinerja guru 

dituntut untuk selalu taat, jujur, mampu bekerja sama dengan tim, memiliki 

prakrasa dan bersifat kepemimpinan yang mengayomi seluruh warga 

madrasah. Dengan demikian, kinerja guru secara langsung mengacu 

kepada perwujudan keadaan tingkat perilaku guru dengan sejumlah 

persyaratan. 

Pelaksanaan profil guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar telah terlaksana dengan baik. Karena pada saat menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran di sekolah guru kelas SD 

Negeri KIP Maccini Makassar telah menggunakan perangkat 

pembelajaran sesuai dengan sistematika pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016. Profil guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar, selalu berpedoman dengan menggunakan buku panduan, 

karena disekolah tersebut menggunakan 2 bentuk format perangkat 

pembelajaran yaitu Format KTSP dan Format Kurikulum K 13. Selain itu 

guru kelas di SD Negeri KIP Maccini Makassar juga selalu mengikuti 

pelatihan diklat (PLPG) tentang penyusuan perangkat pembelajaran RPP, 

karena melalui pelatihan diklat guru mendapatkan informasi mengenai 

aturan-aturan baru tentang menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran RPP mengenai pelaksanaan kurikulum K 13 dan kurikulum 
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KTSP. Selain itu Guru SD Negeri KIP Maccini Makassar juga 

mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara penyusunan silabus, 

RPP sampai dengan praktek mengajar didalam kelas, apa sudah sesuai  

cara mengajarnya dengan perangkat pembelajaran yang dibuat. Dan 

melalui pelatihan diklat guru juga diberikan motivasi agar dapat lebih 

meningkatkan lagi kualitas kinerjanya baik itu dalam hal menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran atau pada saat pelaksanaan 

proses pembelajaran didalam kelas. 

Teori Husdarta menjelaskan bahwa kinerja guru dalam 

pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam mendukung terciptanya 

proses pendidikan secara efektif terutama dalam membangun sikap 

displin dan mutu hasil belajar siswa. Dengan demikian, kinerja guru sangat 

menentukan mutu pendidikan, berhasil tidaknya proses pembelajaran, 

tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran, 

terogarnisasikannya sarana prasarana, peserta didik, media, alat dan 

sumber belajar. Kinerja guru yang baik dapat menciptakan efektivitas dan 

efisiensi pembelajaran serta dapat membentuk disiplin peserta didik, 

madrasah dan guru sendiri. Oleh karena itu, kinerja guru itu dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang 

guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan 

adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama 

melakukan aktivitas pembelajaran. Kinerja guru dalam menyusun RPP 

merupakan suatu hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam 
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suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standardisasi 

atau ukuran dan waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan 

sesuai dengan norma dan etika yang telah ditetapkan. 

Profil guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar sudah menunjukkan 

kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

pendidik. Salah satu hasil kinerjanya yang dapat dilihat yaitu kinerjanya 

dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan aturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016.  Kinerja guru 

dapat terlihat jelas dalam pembelajaran yang diperlihatkannya dari 

prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru yang baik akan menghasilkan 

prestasi belajar peserta didik yang baik. Selanjutnya, kinerja yang baik 

terlihat dari hasil yang diperoleh dari penilaian prestasi peserta didik. 

Dengan demikian maka jelaslah bahwa menilai dan memahami kinerja 

guru tidak terlepas dari peserta didik sebagai subyek didik, dan tingkat 

prestasi belajar yang dicapai peserta didik merupakan gambaran kinerja 

guru sebagai perencana dan pengelola pembelajaran atau administrator 

kelas. 

Perangkat pembelajaran RPP yang disusun oleh guru SD Negeri 

KIP Maccini Makassar terlihat sudah benar, hal tersebut dapat terlihat 

bahwa guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penyusunan 

RPP yang sesuai dengan standar proses pendidikan, yakni :  
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1) RPP yang disusun oleh guru untuk setiap kompetensi dasar yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih,  

2) RPP yang disusun cukup jelas dan mudah dimengerti, 

3)  RPP yang disusun sudah menggambarkan prosedur, struktur 

organisasi pembelajaran untuk mencapai Kompetensi Dasar yang 

sudah ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus, 

4)  Guru dalam menyusun dan mengembangkan indikator dalam RPP 

juga melibatkan 3 aspek yakni; aspek  kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik; 

5) Guru dalam menyusun dan mengembangkan materi ajar juga 

mempertimbangkan relevansi materi pokok dengan SK dan KD, tingkat 

perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta 

didik, kebermanfaatan materi untuk peserta didik, struktur keilmuan, 

kedalaman dan keluasan materi, relevansi dengan kebutuhan peserta 

didik dan tuntutan lingkungan, materi layak dipelajari baik dari aspek 

tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan bahan ajar dan kondisi 

setempat, materi ajaranya menarik minat siswa dan memotivasinya 

untuk mempelajari lebih lanjut; 

6) Guru dalam menyusun dan mengembangkan penilaian, juga 

mempertimbangkan penilaian dari pencapaian kompetensi dasar 

peserta didik dilakukan berdasarkan indikator didalam kegiatan 

penilaian ini terdapat tiga komponen penting, yang meliputi teknik 

penilaian, bentuk instrumen, dan contoh instrument. 
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7) Guru dalam menyusun dan mengembangkan sumber belajar, 

mengambil bahan materi sumber belajar dari berupa buku teks, media 

cetak, media elektronika, narasumber, maupun dari internet. 

Ditinjau berdasarkan segi akademis, salah satu tugas guru 

disekolah adalah sebagai administrator, salah satu tugasnya adalah 

menyusun perangkat pembelajaran RPP. Dalam hal ini, guru yang 

menyusun perangkat pembelajaran RPP berarti dia telah menjalankan 

kegiatan administrasi guru dengan baik. Bagi guru yang ingin naik 

pangkat, guru harus memiliki perangkat pembelajaran RPP yang lengkap 

dan memperbaharui setiap ajaran tahun baru. 

Ditinjau berdasarkan segi manfaat, perangkat pembelajaran RPP 

mempunyai beberapa manfaat dalam proses pembelajaran diantaranya 

sebagai berikut. 

1)  Perangkat pembelajaran RPP mempermudah, memperlancar dan 

meningkatkan hasil proses belajar mengajar, 

2) Dengan menyusun perangkat pembelajaran RPP secara professional, 

sistematis dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, 

mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran 

sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. 

3) Perangkat pembelajaran RPP adalah acuan guru untuk melaksanakan 

kegiatan proses pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara 

efektif dan efesien. 
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4) Perangkat pembelajaran RPP berperan sebagai scenario proses 

pembelajaran. Oleh karena itu perangkat pembelajaran RPP 

hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan member kemungkinan guru, 

untuk menyesuaikan dengan respon peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang sesungguhnya. 

5) RPP memberikan landasan pokok bagi guru dan peserta didik dalam 

mencapai kompetensi dasar dan indikator. 

Perangkat pembelajaran RPP memberikan kontribusi yang sangat 

besar dalam proses pembelajaran, hal ini karena perencanaan dalam 

pembelajaran yang baik sangat membantu pelaksanaan pembelajaran, 

karena dengan perangkat pembelajaran RPP guru dan peserta didik 

mengetahui dengan pasti tujuan yang ingin dicapai dan cara 

mencapainya, dengan demikian guru dapat mempertahankan situasi agar 

peserta didik dapat memusatkan perhatiannya pada pembelajaran yang 

telah diprogramkan.  

Perangkat Pembelajaran RPP merupakan penjabaran dari silabus 

yang telah disusun pada langkah sebelumnya sebagai salah satu 

perangkat pembelajaran. Didalam RPP tercermin kegiatan yang dilakukan 

guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar 

yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup 

RPP paling luas mencakup satu Kompetensi Dasar yang terdiri atas satu 
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indikator atau beberapa indicator untuk satu kali pertemuan. 

Berdasarkan penjabaran diatas RPP berkonstribusi sebagai 

rambu-rambu bagi guru dalam mengajar. Rambu-rambu tersebut berupa 

tujuan akhir bagi guru dalam mengajar. Rambu-rambu tersebut berupa 

tujuan akhir yang akan dicapai setelah pembelajaran, materi apa yang 

akan disampaikan, metode pembelajaran apa yang akan digunakan oleh 

guru, langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh, alat atau 

sumber belajar apa yang akan digunakan serta bentuk penilaian apa yang 

akan digunakan. Sehingga dalam RPP akan tergambar sebuah desain 

awal bagaimana proses pembelajaran dikelas yang dilakukan oleh guru 

yang meliputi interaksi guru dengan peserta didik. 

Profil guru kelas dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran oleh guru SD Negeri KIP Maccini Makassar 

sebagaimana yang telah dijelaskan di tinjauan pustaka, yaitu penyusunan 

Perangkat pembelajaran RPP dilihat dari format identitas sudah benar hal 

ini karena adanya satuan Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, 

Identitas mata pelajaran atau tema/subtema; Kelas/semester; Materi 

pokok; Alokasi waktu yang menjadi syarat dalam format identitas  di 

penyusunan perangkat pembelajaran RPP. Sedangkan pada format isian 

masih belum sesuai karena tidak merumuskan tujuan pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran meliputi tujuh hal, yaitu : 
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1) Memahami tujuan pembelajaran, mengidentifikasikan topik-topik 

pembelajaran, dan menetapkan tujuan umum untuk setiap topik 

pembelajaran. 

2) Mengenal karakteristik utama peserta didik. 

3) Membuat tujuan pembelejaran menjadi spesifik dalam bentuk tingkah 

laku peserta didik sehingga memungkinkan untuk pengukuran secara 

langsung. 

4) Mengenali subjek dan isi setiap materi hingga mendukung bagi 

pencapaian tujuan. 

5) Mengembangkan alat ukur awal guna mengetahui latar belakang 

peserta didik serta pengetahuannya mengenai topik yang diajarkan. 

6) Menjaring kegiatan-kegiatan pembelajaran beserta sumber-sumbernya 

hingga peserta didik dapat mencapai tujuan. 

7) Menggerakkan layanan-layanan yang mampu mendukung (dana,alat); 

dan mengembangkan alat- alat evaluasi. 

Profil guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran harus memperhatikan beberapa unsur-unsur, diantara 

lainnya adalah  Pernyataan rumusan tujuan pembelajaran harus secara 

jelas, Tingkat kesukaran tujuan pembelajaran, Isi materi  yang sesuai dan 

relevan, Pengujian peserta didik tentang materi, konsep dan kemampuan 

yang diperlukan, Pemilihan metode yang tepat, pemilihan bahan yang 

tepat, pernyataan evaluasi, persiapan kelas yang memadai, laboratorium, 

dan sebagainya. Untuk menilai kinerja guru selain diperencanaan, proses 
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pembelajaran dan kemampuan membina hubungan dilakukan juga 

terhadap kemampuan guru dalam melakukan penilaian. Penilaian yang 

dilakukan guru pada saat awal, proses maupun pada akhir pembelajaran. 

Pada awal pembelajaran penilaian dapat dilakukan melalui Pre Test dan 

apersepsi. Penilaian pada proses pembelajaran dapat dilakukan melalui 

observasi, Tanya jawab dan diskusi. Dan penilaian pada akhir kegiatan 

proses pembelajaran dapat dilakukan melalui post tes, pemberian tugas, 

dan sebagainya. Penilaian yang dilakukan meliputi hasil belajar dan 

prestasi belajar.Penilaian kinerja terhadap guru sangat diperlukan. Karena 

penilaian kinerja guru bermanfaat dalam mengetahui tentang : Perbaikkan 

prestasi kerja, adaptasi kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan 

latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karier, 

penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan 

desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan eksternal. 

Agar penilaian kinerja guru mudah dilaksanakan serta membawa manfaat 

diperlukan pedoman dalam penilaian kerja. Pedoman penilaian terhadap 

kinerja guru mencakup : 

1) Kemampuan dalam memahami materi bidang studi yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

2) Keterampilan metodologi yaitu merupakan keterampilan cara 

penyampaian bahan pelajaran dengan metode pembelajaran yang 

bervariasi. 
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3) Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik sehingga tercipta 

suasana pembelajaran yang kondusif yang bisa mempelancar 

pembelajaran. 

4) Perlu juga adanya sikap professional, yang turut menentukan 

keberhasilan seorang guru di dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan panggilan sebagai seorang guru. 

Profil guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran termasuk dalam komponen penilaian input yaitu 

kemampuan atau kompetensi yang dimiliki dalam melakukan 

pekerjaannya. Oreintasi penilaian input difokuskan pada krakteristik 

individu sebagai objek penilaian dalam hal ini adalah komitmen ketua 

program keahlian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

Kinerja guru menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran 

dapat dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai in-put 

dalam penyusunan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) dan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka 

pengembangan karir guru sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

b. Melaksanakan perangkat pembelajaran RPP didalam kelas 

Sebelum melakasanakan perangkat pembelajaran didalam kelas, 

tentu ada hal penting yang tidak bisa dilupakan oleh para pendidik, yaitu 

persiapan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang sangat 
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penting bagi seorang pendidik karena akan berpengaruh terhadap 

persiapan, proses, dan evaluasi belajar. Perangkat pembelajaran tersebut 

harus disusun berdasarkan kebutuhan dan mengacu kepada silabus atau 

kurikulum yang berlaku. Seorang guru harus dapat menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran RPP agar dapat melaksanakan  

perangkat pembelajaran RPP didalam kelas pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah 

dituangkan didalam silabus, guru harus menyusun RPP. RPP merupakan 

pegangan bagi guru dalam melaksanakan perangkat pembelajaran RPP 

didalam kelas. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat 

hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya 

pencapaian pengusaan suatu Kompetensi Dasar. 

Pada umunya sebelum guru melaksanakan perangkat 

pembelajaran RPP didalam kelas, guru perlu melakukan persiapan 

pengajar. Persiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah persiapan tertulis 

maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun, 

lingkungan belajar yang produktif, termasuk menyakinkan peserta didik 

untuk mau mengikuti proses pembelajaran secara tertib dan aktif. 

Kemudian didalam melaksanakan perangkat pembelajaran, didalamnya 

harus terlihat tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai 

ketuntasan kompetensi  serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan 

selesai. 
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Profil guru kelas di SD Negeri KIP Maccini Makassar dalam 

melaksanakan perangkat pembelajaran RPP didalam kelas sudah 

terlaksanakan dengan baik, karena guru kelas selalu berpedoman kepada 

perangkat pembelajaran RPPnya dalam melaksanakan perangkat 

pembelajaran RPP pada saat proses pembelajaran berlangsung didalam 

kelas. Profesionalitas guru tentunya sangat terkait dengan unsure 

manajemen kinerja seorang guru. Bagaimana guru menyusun 

perencanaan perangkat pembelajaran sampai kemudian melaksanakan 

perangkat pembelajaran didalam kelas, lalu harus ada evaluasi tentang 

kualitas pembelajaran itu hari demi hari.  

Guru SD Negeri KIP Maccini Makassar melaksanakan perangkat 

pembelajaran didalam kelas dengan memperhatikan sarana pembelajaran 

untuk membantu peserta peserta didik. Yang dimaksud dengan sarana 

pembelajaran dalam hal ini lebih ditekankan pada sarana dalam arti 

media/alat peraga/ sarana pembelajaran berfungsi memudahkan 

terjadinya proses pembelajaran. Semantara itu, sumber belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber dalam proses belajar 

mengajar. Sumber belajar yang utama bagi seorang guru dalam 

melaksakanakan perangakat pembelajaran dikelas adalah sarana cetak 

seperti buku, brosur, majalah, poster, lembar informasi lepas, peta, foto, 

dan lingkungan sekitar, baik alam, sistem, maupun budaya. 

Sebelum guru melaksanakan perangkat pembelajaran didalam 

kelas yang perlu diperhatikan seorang guru untuk memilih media 
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pembelajaran adalah 

1) Menarik perhatian dan minat belajar peserta didik didalam kelas. 

2) Tingkat kematangan berpikir dan usia peserta didik. 

3) Kesesuaian denga materi pembelajaran yang akan di ajarkan dalam 

kelas. 

4) Keterampilan guru dalam melaksanakan perangkat pembelajaran dan 

memanfaatkan media. 

5) Mutu teknis dan media yang bersangkutan. 

6) Tingkat kesulitan dan konsep pembelajaran. 

7) Alokasi waktu yang tersedia, 

8) Pendekatan atau strategi yang digunakan. 

9) Penilaian yang akan diterapkan. 

10) Penilaian dan tindak lanjut. 

Guru melaksanakan perangkat pembelajaran didalam kelas, 

sebelum melangsungkan proses pembelajaran seorang guru hendaknya 

telebih dahulu menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didiknya, serta guru harus senantiasa mengembangkan 

dan meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan perangkat 

pembelajaran didalam kelas. Karena guru senndiri adalah seorang pelajar 

yang belajar secara terus-menerus. Untuk itu guru hendaknya mampu 

memotivasi peserta didik untu senantiasa belajar pada berbagai 

kesempatan. Kemudian guru dalam melaksanakan perangkat 

pembelajaran didalam kelas, guru harus bisa menguasai metode dan 
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teknik penilaian dengan baik. Apa bila guru sudah menguasai metode dan 

teknik penilaian, maka guru mampu melaksanakan perangkat 

pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai dengan 

pembelajaran, tujuan dan pokok bahasan yang akan diajarkan didalam 

kelas. Karena bahan pembelajaran yang telah dikuasainya belum tentu 

dengan mudah dapat dicerna oleh peserta didik bila tidak disampaikan 

dengan baik. Proses penyampaian ini memerlukan kecakapan khusus. 

Dengan demikian seorang guru perlu penguasaan terhadap metode 

penyampaian  agar para peserta didik tidak pasif, melainkan terlibat 

secara aktif dalam interaksi belajar mengajar. Seorang huru yang cakap 

dan disegani adalah guru yang menguasai setiap metode sehingga 

peserta didik terangsang untuk terus belajar. 

Guru dalam melaksanakan perangkat pembelajaran didalam kelas 

hendaknya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang 

alat-alat dan media sebagai alat bantu komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. Tidak setiap media/alat sesuai 

dengan setiap kondisi pada saat proses pembelajaran didalam kelas, 

sehingga diperlukan pula keterampilan untuk memilih dan menggunakan 

serta mengusahakan media dengan baik. Memilih media pendidikan harus 

sesuai dengan tujuan, materi, metode sera kemampuan guru dan minat 

peserta didik. Hal ini penting untuk diketahui karena metode mengajar 

bersifat individual, artinya seorang guru mungkin dapat menggunakan 

suatu metode dengan baik sementara guru yang lain belum tentu 
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demikian. 

2. Faktor pendukung kinerja guru kelas dalam menyusun dan 

mengembangkan Perangkat Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media, sumber belajar, penggunaan metode serta strategi 

pembelajaran. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung 

jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut 

kemampuan guru. Dalam mengaudit kinerja guru melaksanakan 

pembelajaran, beberapa komponen yang diteliti meliputi materi ajar, 

metode pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. 

1. Materi Ajar 
 

Materi ajar atau bahan ajar merupakan salah satu komponen 

sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu 

siswa mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis 

besar, bahan ajar atau materi pembelajaran berisikan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. 

Oleh karena itu menurut guru SD Negeri KIP Maccini Makassar 

cakupan atau ruang lingkup serta kedalaman materi pembelajaran perlu 

diperhatikan agar tidak kurang dan tidak lebih. Dalam menentukan materi 

ajar yang diberikan kepada siswa, perlu dipilih dengan tepat agar dapat 

membantu siswa kita dalam mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar serta tujuan yang hendak dicapai dari proses 
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pembelajaran. 

Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah 

dimaksud meliputi cara penentuan jenis materi, kedalaman,

ruang lingkup, urutan penyajian, perlakuan (treatment) terhadap materi 

pembelajaran, dan sebagainya. Masalah lain yang berkenaan dengan 

bahan ajar adalah memilih sumber di mana bahan ajar itu didapatkan. Ada 

kecenderungan sumber bahan ajar dititik beratkan pada buku. Padahal 

banyak sumber bahan ajar selain buku yang dapat digunakan. Buku pun 

tidak harus satu macam dan tidak harus sering berganti seperti terjadi 

selama ini. Berbagai buku dapat dipilih sebagai sumber bahan ajar.  

Sangat penting juga diperhatikan oleh guru, dalam penyampaian 

materi ajar kepada siswa materi ajar tersebut hendaknya disampaikan 

dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar serta mengaitkan materi 

ajar tersebut dengan realitas kehidupan siswa. Guru juga selalu berusaha 

menyampaikan materi tersebut dengan jelas dan sesuai dengan hierarki 

belajar. Begitu juga dengan mengaitkan materi dengan realitas kehidupan 

sehari-harinya sehingga siswa juga menjadi terbiasa berdiskusi di kelas. 

Hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab.  

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa guru SD Negeri KIP 

Maccini telah berupaya agar materi pelajaran dapat tersampaikan secara 

jelas dan juga sudah diupayakan sesuai dengan hirarki belajar dan 

mengaitkan materi ajar tersebut dengan realitas kehidupan. Dan 

berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan ketika guru mengajar, 
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memang terlihat dengan jelas upaya dan usaha guru tersebut dalam 

menyampaikan materi ajar tersebut. 

2. Metode Pembelajaran 
 

Metode pembelajaran merupakan cara yang paling tepat, cepat, 

ilmiah, efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Lebih jauh 

dalam pandangan filsafat pendidikan, metode merupakan alat yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian 

metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar di sekolah. Menerapkan metode yang efektif dan efisien adalah 

sebuah keharusan. Dengan harapan proses belajar mengajar akan 

berjalan menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. 

Dalam pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini, metode 

pembelajaran yang sering dipergunakan guru adalah metode ceramah 

bervariasi, tanya jawab, demonstrasi, diskusi dan penugasan. Hal ini 

didasarkan pernyataan dari guru HM yang menyatakan metode yang 

sering kami pergunakan adalah ceramah yang bervariasi, tanya jawab, 

demonstrasi dan sekali-kali kami menggunkan diskusi dan penugasan 

kepada siswa. Tentu saja setiap melakukan proses pembelajaran di kelas, 

saya selalu menerapkan model pembelajaran agar proses pembelajaran 

lebih efektif dan semua siswa turut aktif sehingga diharapkan dapat 

mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Model pembelajaran yang 

biasa di terapkan bagi siswa-siswi tergantung pada materi pembelajaran 

yang di berikan. Misalnya materi yang di ajarkan adalah mengenai drama, 
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maka menerapkan model pembelajaran yang sifatnya demonstran atau 

drama. Kalau materi yang di ajarkan bersifat analisis dan teoritis maka 

biasanya menerapkan model jigsaw. 

Penggunaan metode pembelajaran tentunya juga diharapkan   

menghasilkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi 

siswa serta tentunya dapat terwujud pembelajaran yang bersifat 

kontekstual. Secara pribadi guru tentunya sangat berharap metode 

pembelajaran yang diterapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang 

aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa, tapi tentunya itu dilihat dari 

hasil belajar yang didapatkan siswa. Selain itu memang guru berharap 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan terwujud pembelajaran 

yang bersifat kontekstual dan sesuai dengan kehidupan siswa di 

masyarakat. 

Berdasarkan studi dokumentasi terhadap perangkat pembelajaran 

RPP yang telah disusun oleh guru SD Negeri KIP Maccini maka pada sub 

bagian metode pembelajaran, guru sudah menuliskan metode-metode 

yang dipergunakan dalam menyampaikan materi ajar dikelas, khusus 

untuk materi dan dalam RPP tersebut guru sudah berupaya untuk 

menyesuaikan metode dengan materi ajar ssehingga menghasilkan 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan bagi siswa. 

3. Langkah-langkah Pembelajaran 
 

Dalam melaksanakan pembelajaran guru melakukan kegiatan 

pembelajaran yang diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti 



  
 

 

 

dan kegiatan penutup. Hal ini didasarkan pada studi dokumentasi 

terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun guru 

SD Negeri KIP Maccini. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah SD 

Negeri KIP Maccini JF menyatakan bahwa dalam pengamatan yang 

pernah dilakukan di kelas guru memang telah mampu melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang 

direncanakan dalam RPP. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Berdasarkan pernyataan kepala 

sekolah di atas, jelas bahwa guru SD Negeri KIP Maccini Makassar telah 

dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. Dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan 

yang dilakukan, walaupun belum sempurna dapat dikatakan bahwa guru 

SD Negeri KIP Maccini telah melaksanakan langkah-langkah 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku, dan guru 

dapat menerapkannya ketika pembelajaran di kelas. 

Berangkat dari hasil wawancara, pengamatan dan studi 

dokumentasi yang dilakukan profil guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

menunjukkan bahwa guru telah dapat melaksanakan kinerjanya dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Hal ini terlihat dari aspek : 

a) guru sanggup menyelesaikan tugas sesuai dengan alokasi waktu 

mata pelajarannya; 

b) Guru memiliki kepatuhan terhadap alokasi waktu yang diberikan; 

c) Memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai dengan alokasi 



  
 

 

 

waktu mata pelajaran yang diajarkan;  

d) Memiliki kelengkapan perangkat pembelajaran, termasuk soal-

soal evaluasi, kunci jawaban soal evaluasi, dan pedoman penilaian; 

e) Proses pembelajaran dimulai dengan melakukan apersepsi; dan 

f) memiliki penguasaan materi pelajaran dan mampu 

menunjukkannya dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya agar mendapatkan ketercapaian peneliti terhadap 

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini 

Makassar, peneliti dengan dibantu kepala SD Negeri KIP Maccini 

Makassar melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran guru. 

Indikator kemampuan guru dalam implementasi RPP ini dinilai dengan 

mempergunakan IPKG II Pelaksanaan Pembelajaran, dan penilaiannya 

dilakukan oleh peneliti dan pengawas. 

3.Faktor penghambat kinerja guru dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

a. Tingkat Pengetahuan di Keterampilan 

Kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran RPP, selain guru harus memiliki tingkat pengatahuan di 

keterampilan dan motivasi, guru juga harus memiliki etika terhadap 

pekerjaannya. Karena untuk menjadi seorang guru yang professional 

dalam melakukan pekerjaan, guru harus memiliki sikap komitmen yang 

tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, menjadi 

bagian masyarakat yang professional. 



  
 

 

 

kinerja guru tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi 

oleh faktor-faktor tertentu seperti tingkat pengetahuan di keterampilan, 

motivasi, etika guru terhadap pekerjaan. Menurut Uhar, kinerja guru atau 

pegawai akan lebih efektif apabila memerhatikan faktor-faktor yang dapat 

memengaruhinya. Kinerja guru yang efektif dan efisien akan 

menghasilkan sumber daya manusia tangguh, yaitu lulusan yang berdaya 

guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh 

karena itu kinerja guru  dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran RPP perlu ditingkatkan sebagai upaya dalam 

mengembangkan kegiatan proses pembelajaran yang menjadi lebih baik 

lagi. Untuk memiliki kinerja yang baik, kinerja guru juga dituntut untuk 

memiliki tingkat kemampuan pengetahuan akademik dan keterampilan 

yang memadai, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya 

kepada  peserta didik pada saat proses pembelajaran didalam kelas. Agar 

guru memiliki kinerja yang baik maka harus didukung oleh kondisi fisik dan 

mental yang baik pula. Karena guru yang memiliki kondisi fisik dan mental 

yang baik akan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik pula. 

Sehingga kinerja guru dalam tingkat pengetahuan di keterampilan bisa 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran RPP, yang 

sesuai dengan sistematika satuan pendidikan Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016. Karena guru yang memiliki tingkat pengetahuan di 

keterampilan akan mudah dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran RPP, dengan ide-ide kreatif yang di milikinya 



  
 

 

 

sehingga dapat menyusun perangkat pembelajaran RPP yang menarik. 

Agar nantinya dalam mengaplikasikan perangkat pembelajaran RPPnya 

didalam kelas, peserta didik lebih semangat mengikuti proses 

pembelajaran. 

 Profil guru di SD Negeri KIP Maccini Makassar sudah 

menunjukkan tingkat pengetahuan di keterampilan dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran RPP. Selanjutnya guru juga 

harus memiliki tingkat kemampuan di keterampilan dalam pengetahuan 

agar nantinya pada proses pembelajaran di kelas guru bisa 

menyampaikan materi ajarnya dengan mudah, agar peserta didiknya lebih 

mudah memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru tersebut. 

Karena di dalam proses pembelajaran peserta didik selalu berperan 

sebagai pusat belajar, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, serta 

keterampilan dan kebiasaan belajar. Ketika guru memiliki tingkat 

pengetahuan di keterampilan dalam menyusun perangkat pembelajaran 

RPP, seorang guru bisa menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, antara lain dengan menghadirkan beragam media dan 

sarana pembelajaran yang menumbuhkan minat atau motivasi belajar 

peserta didik, termasuk dengan menerapkan metode belajar yang variatif.  

b. Motivasi  

Seorang guru memiliki tugas merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajara, dan 

mampu mengelola kelas. Tugas tersebut tidak mudah dilakukan, apabila 



  
 

 

 

guru tidak memiliki motivasi kerja yang baik. Tidak jarang ditemukan guru 

yang kurang bersemangat dalam melakukan tugasnya, yanh berakibat 

kurang berhasilnya tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh 

berbagi faktor, salah satunya adalah kurangnya motivasi kerja guru. Oleh 

karena itu, motivasi kerja guru memiliki andil besar dalam menentukan 

kinerja guru. Yang dimaksud dengan motivasi kerja adalah dorongan dari 

dalam diri dan dari luar diri seseorang, untuk melakukan sesuatu yang 

terlihat dari dimensi internal dan dimensi eksternal. Dorongan dalam diri 

dan luar diri seorang individu berkaitan dengan perubahan energy, 

timbulnya perasaan bermotif tingkah laku, dan munculnya reaksi-reaksi 

yang menggerakkan, mengarahkan dan menopang seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang 

yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru sebagai pendidik 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Sehingga guru harus 

menyadari bahwa ia harus mengerjakan tugasnya tersebut dengan 

sungguh-sungguh, bertanggung jawab, ikhlas dan tidak asal-asalan, 

kemudia peserta didik dapat dengan mudah menerima apa saja yang 

disampaikan oleh gurunya. Jika ini tercapainya maka guru akan memiliki 

tingkat kinerja yang tinggi.  

Guru yang memiliki motivasi yang tinggi dalam kinerjanya akan 

lebih mudah menyelesaikan tugas-tugasnya disekolah, termasuk dalam 



  
 

 

 

menyelesaikan tugasnya dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran RPP. Peningkatan kinerja guru akan dapat 

dicapai apabila guru bersikap terbuka, kreatif, dan memiliki semangat 

kerja yang tinggi. Dengan ketekunan dan keyakinan dan usaha sungguh-

sungguh serta adanya motivasi yang kuat, maka guru akan dapat 

mengemban tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha 

meningkatkan keberhasilan kinerjanya.  

Merujuk pada Peraturan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

16 Tahun 2009, maka indicator penilaian kinerja guru dapat disimpulkan 

menjadi lima yaitu : (1) menguasi bahan  ajar; (2) merencanakan proses 

belajar mengajar (pembelajaran); (3) kemampuan melaksanakan dan 

mengelola proses pembelajaran; (4) kemampuan melakukan evaluasi atau 

penilaian, dan (5) kemampuan melaksanakan bimbingan belajar. 

Guru SD Negeri KIP Maccini Makassar dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran RPP, memiliki motivasi yang 

baik karena guru SD Negeri KIP Maccini Makassar ingin berusaha dalam 

mendapatkan hasil terbaik dalam menyusun RPP. Dengan mengikuti 

peraturan-peraturan yang ada di sekolah, misalnya dalam menyusun RPP 

guru mengikuti buku panduan RPP, selain itu guru juga selalu mengikuti 

workshop, pelatihan diklat PLPG atau pelatihan guna meningkatkan 

kualitas kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran RPP. Sehingga terciptalah motivasi yang dimiliki guru PKn 

dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran RPP. 



  
 

 

 

Kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar sudah sesuai dengan 

sistematika yang telah ditentukan dalam satuan pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016,  tetapi yang menjadi faktor kendala kinerja guru 

dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran di SD 

Negeri KIP Maccini Makassar adalah kurangnya waktu guru dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran, karena adanya 

berbagai  kesibukkan yang dihadapi baik kesibukkan didalam sekolah 

maupun diluar sekolah sehingga sulitnya mencari waktu yang kosong 

untuk bisa menyusun dan menggembangkan perangkat pembelajaran. 

Selain itu yang menjadi faktor kendala kinerja guru adalah kebisingan, 

karena bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu konstentrasi 

kerja guru. Kebisingan tersebut dapat bersumber dari kegiatan 

transportasi, dan aktivitas bermain peserta didik. Tingkat kebisingan yang 

tinggi dapat mengganggu konsentrasi kerja sehingga menurunkan kinerja 

guru. Bahkan, suara yang terlalu tinggi dan terus-menerus dapat 

mengganggu kesehatan pegawai. Oleh karena itu, kebisingan harus 

dihindari supaya aktivitas kerja dapat berlangsung dengan baik dan 

kesehatan tetap terjaga. Dalam setiap persiapan dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran RPP, guru pasti menemui 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan menyusun dan mengembangkan 

perangkat, baik itu dalam membuat materi ajar, media pembelajaran, 

penilaian dan lain-lain. Ataupun menentukan strategi serta metode yang 



  
 

 

 

cocok dalam pembelajaran. 

Profil guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran dapat disimpulkan sebagai bentuk prestasi yang dicapai 

oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas mengajar selama periode 

tertentu sesuai dengan standar kompetensi dan kriteria yang telah 

ditetapkan untuk pekerjaa tersebut, dengan indikator : (1) menguasai 

bahan ajar, (2) kemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran, (3) 

kemampuan mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, (4) 

kemampuan mengadakan evaluasi atau penilaian pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini sudah terlaksana dengan baik dan 

sudah sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016. Dan guru SD Negeri KIP 

Maccini selalu melaksanakan perangkat pembelajaran di dalam kelas 

sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Kemudian 

guru SD Negeri KIP Maccini selalu diarahkan untuk memperbaharui 

perangkat pembelajarannya setiap memasuki tahun ajaran baru, karena 

guru menggunakan 2 format perangkat pembelajaran yaitu format KSTP 

dan format kurikulum 2013. 

2. Faktor pendukung kinerja guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, 

guru harus memiliki saran yang memadai seperti LCD, Perangkat 

pembelajaran serta materi yang memadai untuk mengatasi permasalahan 

dikelas agar guru mampu memaksimalkan kinerja nya sebgai pendidik. 

3. Faktor penghamat kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran, guru harus memiliki tingkat pengatahuan di 

keterampilan dan motivasi terhadap pekerjaannya. Karena untuk menjadi  
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seorang guru yang profesional dalam melakukan pekerjaan, guru harus 

memiliki sikap komitmen yang tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, 

penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat yang professional. 

Dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembalajaran guru 

tidak mengalami kendala dalam penyusunan perangkat pembelajaran, 

tetapi yang menjadi kendalanya adalah membagi waktu atau jadwal untuk 

bisa menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran, karena 

adanya berbagi kesibukkan pekerjaan baik itu pekerjaan didalam sekolah 

maupun diluar jam sekolah. 

B. Saran 

1. Diharapkan kinerja guru SD Negeri KIP Maccini sebaiknya harus selalu 

ditingkatkan dan selalu meningkatkan pemahamannya mengenai 

penyusunan perangkat pembelajaran. Dengan cara selalu mengikuti 

pelatihan diklat, seminar, workshop, pelatihan mengenai penyusunan 

perencanaan perangkat pembelajaran. 

2.  Guru sebaiknya mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan satuan pendidikan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. 

Dan Pihak kepala sekolah hendaknya sering mengadakan pemantauan, 

pelatihan kinerja guru terhadap pembinaan penyusunan perangkat 

pembelajaran, berdasarakan Kurikulum KTSP dan Kurikulum K 13 secara  
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berkesinambungan sehingga guru maupun rekan guru lainnya benar-benar 

dapat memahami peran dan tanggung jawabnya demi keberhasilan 

penyusunan perangkat pembelajaran RPP. 

3. Kinerja guru SD Negeri KIP Maccini dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru, untuk pihak sekolah perlu memberikan 

motivasi dan semangat kepada guru, agar dapat mengatasi kendala yang 

dihadapi guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran. 
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Lampiran 1 

LEMBAR OBSERVASI PENELITIAN 

KINERJA GURU DALAM MENYUSUN DAN MENGEMBANGKAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN DI SD Negeri KIP Maccini Makassar 

Data lembar observasi penelitian mengenai komponen penyusunan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan didalam satuan pendidikan 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. 

 

No. Pertanyaan Sesuai Tidak sesuai 

1.  Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan 

identitas sekolah didalam 

Perangkat Pembelajaran 

sesuai sistematika yang 

telah ditentukan didalam 

satuan pendidikan 

Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016. 

  

2.  Ibu/bapak telah menyusun 

dan mengembangkan 

identitas mata pelajaran 

didalam pembelajaran 

sesuai sistematika yang 

  



telah ditentukan didalam 

satuan pendidikan 

Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016. 

3.  Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan kelas 

semester di perangkat 

pembelajaran sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud  

Nomor 22 Tahun 2016. 

  

4.  Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan materi  

pokok  sesuai sistematika 

yang telah ditentukan 

didalam satuan pendidikan 

Permendikbud Nomor 22 

Tahun 2016. 

 

 

  



5.  Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan 

alokasi waktu sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor  22 Tahun2016. 

  

6.  Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan  

tujuan pembelajaran sesuai 

sestematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016. 

  

7 Ibu/Bapak telah menyususn 

dan mengembangkan 

kompetensi dasar dan 

indicator pencapaian 

kompetensi sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

  



Nomor 22 Tahun 2016. 

 

8 Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan materi 

pembelajaran sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016. 

  

9 Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan 

metode pembelajaran sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016.  

 

  

10 Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan media 

pembelajaran sesuai 

sistematika yang telah 

  



ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016.  

  

11 Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan  

sumber belajar sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016.   

  

12 Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan 

langkah-langkah 

pembelajaran sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016.   

  

13 Ibu/Bapak telah menyusun 

dan mengembangkan 

  



penilaian hasil belajar sesuai 

sistematika yang telah 

ditentukan didalam satuan 

pendidikan Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

LEMBAR WAWANCARA 

KINERJA GURU DALAM MENYUSUN DAN MENGEMBANGKAN PERANGKAT 

PEMBELAJARAN DI SD Negeri KIP Maccini Makassar 

Nama  :  

Jabatan   :  GURU  

Lokasi   :  SD Negeri KIP Maccini Makassar 

 

Rumusan Masalah 1 

1. Bagaimana pelaksanaan kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar?  

1) Apakah Ibu/Bapak dalam mempersiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran sesuai 

dengan sistematika yang telah ditentukan didalam satuan pendidikan Permendikbud Nomor 

22 tahun 2016? 

2) Kapan Ibu/Bapak membuat perangkat pembelajaran RPP? 

3) Hal Apa saja Ibu/Bapak pertimbangkan dalam menyusun dan menggembangkan perangkat 

pembelajaran RPP? 

4) Adakah format khusus dalam penyusunan RPP di sekolah ini? Jika ada, bagaimana format 

RPP di sekolah ini? 

5) Pernahkah Ibu/Bapak mengikuti pelatihan diklat (PLPG) tentang penyusunan RPP? Jika 

pernah, berapa kali Ibu/Bapak mengikuti pelatihan tentang Penyusunan RPP? 



6) Informasi ataupun pelatihan seperti apa yang Ibu/Bapak butuhkan untuk meningkatkan 

kinerja kemampuan Ibu/Bapak dalam menyusun dan menggembangkan perangkat 

pembelajaran RPP? 

7) Apakah Ibu/Bapak menggunakan buku panduan dalam menyusun dang menggembangkan 

perangkat pembelajaran RPP? 

8) Bagaimana Ibu/Bapak dalam merumuskan SK dan KD di Perangkat Pembelajaran RPP? 

9) Bagaimana Ibu/Bapak dalam merumuskan tujuan pembelajaran di perangkat pembelajaran 

RPP? 

10) Apa saja aspek indikator yang Ibu/Bapak pertimbangkan saat merumuskan materi ajar 

dalam perangkat pembelajaran RPP? 

11) Apa saja aspek indikator yang Ibu/Bapak pertimbangkan saat merumuskan metode 

pembelajaran dalam perangkat pembelajaran RPP? 

12) Apa saja yang Ibu/Bapak pertimbangkan saat merumuskan penilaian dalam perangkat 

pembelajaran RPP? 

13) Dari mana saja sumber materi Ibu/Bapak gunakan didalam perangkat pembelajaran RPP? 

14) Metode apa saja Ibu/Bapak gunakan dalam perangkat pembelajaran RPP? 

15) Apakah Ibu/Bapak melalukan suatu dialog/komunikasi sesama rekan guru PKn pada saat 

sebelum menyusun dan mengembangkan  perangkat pembelajaran? 

 

 

 

 

 



Rumusan Masalah 2 

2. Faktor apa yang mendukung kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar? 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah faktor yang mendukung guru dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajan? 

2. Apakah sarana dan prasarana disekolah ini memadai untuk guru dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran? 

3. Apakah kondisi kelas Bapak/Ibu sudah mendukung dalam proses pembelajaran? 

Rumusan Masalah 3 

3. Apa faktor penghambat kinerja guru dalam menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar? 

1) Apa saja kendala Ibu/Bapak dalam kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran RPP? 

2) Apakah Ibu/Bapak mengelami kesulitan saat merumuskan indikator pencapaian 

pencapaian kompetensi pada perangkat pembelajaran? 

3) Apakah saat Ibu/Bapak merumuskan tujuan pembelajaran dan materi ajar pada perangkat 

pembelajaran RPP, adakah kesulitan yang Ibu/Bapak Alami? 

4) Komponen apa yang menurut Ibu/Bapak sulit untuk dibuat dari keseluruhan komponen 

perangkat pembelajaran? 

5) Hal apa saja yang menjadi faktor kendala Ibu/Bapak dalam menyusun dan 

mengembangkan perangkat pembelajaran RPP, dari keseluruhan komponen? 

 

 



LEMBAR WAWANCARA 

Nama  :  

Jabatan   :  Kepala Sekolah/Guru  

Lokasi   :  SD Negeri KIP Maccini Makassar  

 

1. Menurut Ibu/Bapak bagaimanakah profil guru dalam menyusun dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran? 

2. Menurut Ibu/Bapak apakah profil guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sudah sesuai 

dengan sistematika yang telah ditentukan didalam satuan pendidikan Permendikbud Nomor 

22 tahun 2016? 

3. Menurut Ibu/Bapak Kapan guru membuat perangkat pembelajaran RPP? 

4. Menurut Ibu/Bapak apakah guru dalam menyusun dan menggembangkan perangkat 

pembelajaran menggunakan buku panduan? 

5. Menurut Ibu/Bapak apa adakah kesulitan yang di alami guru dalam menyusun dan 

menggembangkan perangkat pembelajaran? 

6. Menurut Ibu/Bapak adakah  dukungan atau sarana/prasarana yang diberikan guru dalam 

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran? 
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Makassar dan tamat tahun 2009. Setelah tamat dari SMP penyusun melanjutkan 

sekolahnya di MAN 2 Model Makassar dan tamat tahun 2012. Selanjutnya penyusun 

melanjutkan kuliah S1 (STRATA 1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada 

Jurusan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) di FKIP (Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan) tamat tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 

(STRATA 2)  Program Magister Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah 

Makassar sampai saat ini. 

 

 


