


KATA PENGANTAR 
 

Forum Komunikasi Kepala Sekolah 
selanjutnya disebut FKKS merupakan wadah 
para wakil KKKS di Kabupaten Banjarnegara 
dalam rangka mengembangkan mutu serta 
profesionalismenya dalam mengemban amanat 
s e k o l a h .  U n t u k  m e n i n g k a t k a n 
profesionalismenya dalam melaksanakan tugas 
mengembangkan kemampuan para Guru, para 
Kepala Sekolah, dan sekolah pada umumnya.  

Terbitnya Buletin FKKS merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program 
BERMUTU. Diharapkan setiap guru pada 
akhirnya diharapkan untuk mampu menulis dan 
menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan 
dan kemudian menjadi bahan bacaan bagi guru-
guru yang lain, sehingga para guru dapat saling 
bertukar pikiran melalui bacaan yang diterbitkan.  

Kemampuan menulis memang perlu 
ditumbuhkan kepada setiap guru agar setiap 
guru semakin terampil menuangkan gagasan –
gagasannya.  

Pada akhirnya setiap guru akan menjadi 
semakin profesional sesuai dengan tuntutan 
pemerintah melalui program sertifikasi guru.  

Selamat bertugas.  
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KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI KINERJA GURU 
Oleh: 

SUPRAPTO, S.Pd. 
(Kepala SDN 1 Wanadri Kecamatan Bawang Banjarnegara) 

 
Sejalan dengan perubahan dan tuntutan kinerja guru pada era sekarang, guru dipandang 

sebagai agen perubahan. Teori-teori tentang kinerja guru merupakan pendapat yang didasarkan 
atas pengalaman masa lalu dan tantangan pada saat sekarang. Dengan pesatnya kemajuan 
teknologi menjadikan kinerja guru dipertaruhkan. Mengapa tidak?  

 
Kenyataan yang sering dijumpai adalah: 
1. Dari perbedaan guru zaman dulu dengan sekarang 

a. Guru zaman sekarang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mestinya berbeda 
dengan zaman dulu. Baik dari sisi didaktik maupun metodiknya. 

b. Zaman dulu kegiatan pembelajaran tidak berpusat pada siswa, dan guru menganggap 
dirinya sebagai satu-satunya agen pembelajar. 

c. Dominasi metode ceramah menjadikan aktivitas siswa dalam pembelajaran belum 
maksimal. 

d. Lingkungan sekolah kurang dimaksimalkan sebagai sumber belajar siswa. 
e. Penguasaan teknologi masih terbatas.  
 

2. Standar kinerja guru 
a.  Tuntutan secara administrasi, guru belum maksimal dalam mencukupi prasarat 

administrasi secara tepat. 
b. Proses pembelajaran belum semuanya terukur berdasarkan indikator keberhasilan 

melalui ketuntasan belajar. 
c. Daya dukung guru terhadap kegiatan sekolah belum memenuhi harapan.  
 

Harapan terhadap kinerja guru berkaitan dengan kajian teori sebagaimana telah diuraikan 
menjadikan pemikiran bahwa: 
1. 4 standar kompetensi guru harus dimiliki oleh setiap guru dan guru diharapkan dapat 

mewujudkan. 
2. Perlunya bantuan terhadap guru yang mengalami kesulitan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 
3. Guru merupakan fasilitator yang baik dan cakap dalam kegiatan pembelajaran.  
 

Terkait dengan kinerja guru, pada hakikatnya kinerja guru dapat diukur kompetensinya daya 
saing yang kuat dan sehat. Dengan demikian adanya kreativitas guru dan pemimpin yang 
transformasional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dirinya.  

 
 

Pertemuan Kedua 
1. Kegiatan  awal 

Tegur sapa, presensi, apersepsi, pengungkapan tujuan dan ruang lingkup pembelajaran  
2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 
1) Guru menjelaskan tentang cara memerankan tokoh  sesuai  dengan peran masing-masing.  
2) Tanya jawab tentang peranan drama.  

b. Elaborasi     
1) Siswa berkelompok untuk mendiskusikan tentang peran masing-masing siswa dengan 

bimbingan guru.  
3. Kegiatan Akhir 

a. Refleksi proses pembelajaran.  
b. Tindak lanjut pemberian PR.  
c. Pesan-pesan.  

 
Pertemuan Ketiga 
1. Kegiatan awal 

Tegur sapa, presensi, apersepsi, pengungkapan tujuan dan ruang lingkup pembelajaran.   
2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 
Guru menjelaskan cara mengubah teks drama menjadi cerita.  

b. Elaborasi     
1) Siswa membentuk kelompok mendiskusikan hasil LKS dengan bimbingan guru.  
2) Tiap-tiap kelompok membacakan hasil LKS (secara  perwakilan).  

c. Konfirmasi 
Guru  mengevaluasi  hasil  kerja  kelompok.  

3. Kegiatan  akhir 
a. Guru  memberikan  evaluasi.  
b. Guru  bersama  siswa  merangkum  materi.  
c. Tindak  lanjut berupa pemberian pesan-pesan.  
 

Pertemuan  keempat 
1. Kegiatan  awal 

Tegur sapa, presensi, apersepsi, pengungkapan tujuan dan ruang lingkup pembelajaran.  
2. Kegiatan  inti 

a. Eksplorasi   
Guru  menjelaskan tentang  penggunaan  tanda  seru (!).  

b. Elaborasi     
1) Siswa membentuk kelompok untuk mengerjakan LKS dengan  bimbingan guru   
2) Tiap-tiap kelompok salah satu membacakan hasil kerjanya 

c. Konfirmasi  
Guru mengomentari hasil kerja kelompok.  

3. Kegiatan  akhir 
a. Guru  memberi  evaluasi 
b. Refleksi proses pembelajaran  
c. Guru  memberikan  tindak  lanjut.  
 

G. Pengembangan Karakter  
Gemar membaca, bersahabat/komunikatif, peduli sosial, tanggung jawab, nilai sosial, estetika.  
 

H. Media Pembelajaran dan Sumber Bahan  
1. Gambar  yang  berkaitan dengan  materi 
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KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI KREATIVTAS GURU 
Oleh: 

UMU FARIDA, S.Pd. 
(Kepala SDN 1 Wiramastra, Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara) 

 
Kreativitas guru menurut Hurlock (1978) suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang 

baru, apakah gagasan atau obyek dalam suatu bentuk atau susunan yang baru. Untuk lebih 
memudahkan kita dalam memaknai kreativitas maka kami ambil sebagian Indikator menurut Moh. 
Amin (1986:124) yaitu:  

 
1. Hasrat ingin tahu  
2. Bersifat terbuka terhadap pengalaman baru 
3. Panjang akal 
4. Keinginan untuk menemukan dan meneliti 
5. Cenderung lebih suka untuk melaksanakan tugas yang lebih berat dan sulit.  
 

Jika dilihat dari indikator tersebut di atas, guru yang kreatif akan selalu merasa haus dengan 
ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesinya sebagai agen pembelajaran yang harus 
memiliki 4 (empat) kompetensi (Pedagogik, Kepribadian, Profesional dan Sosial).  

 
Untuk mencapai ketuntasan belajar yang maksimal seorang guru dituntut kreativitasnya 

dalam menciptakan media pembelajaran sehingga anak dapat menyerap apa yang ingin 
disampaikannya.  

 
Adapun kenyataan yang sering kita jumpai di lapangan masih sangat jauh dari harapan. 

Kreativitas yang sebenarnya telah dimiliki guru masih diabaikan. Mereka kadang lupa bahwa 
penerimaan anak terhadap materi pelajaran berbeda-beda. Kurang minatnya guru dalam 
mengembangkan kreativitasnya mungkin disebabkan oleh beberapa faktor.  

 
Faktor-faktor itu antara lain: 

1. Beratnya beban guru "Guru SD" yang harus mampu menyampaikan seluruh materi 
pelajaran, sekaligus sebagai wali kelas.  

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di tempat kerjanya. 
3. Kurangnya insentif sebagai penghargaan atas karya kreativitas guru. 
4. Masih banyaknya guru yang tidak percaya diri dalam menciptakan pembaruan dalam 

pembelajaran.  
 

Untuk itu pemerintah mungkin bisa meninjau kembali beban guru sebagai guru kelas, serta 
sarana dan prasarana yang belum lengkap. Adapun bagi kita "Guru" mari tingkatkan kinerja kita. 
Kembangkan semua potensi yang kita miliki, munculkan kreativitas kita seberapa pun 
sederhananya. Tanamkan pada diri kita "Guru" adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak ada kata 
terlambat untuk belajar.  

 
Mudah-mudahan apa yang saya tulis hanyalah pendapat pribadi ataupun kalau mewakili 

hanya sebagian kecil dan semua guru yang ada.  
 

 

Contoh:  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 
Nama Sekolah : SD Negeri 1 Pagerpelah  
Mata  Pelajaran : Bahasa  Indonesia 
Kelas/Semester : V / II 
Alokasi  waktu : 8 Jam Pelajaran 4 x Pertemuan  
Pelaksanaan : Pertemuan ke-1: 31 Januari 2011  

Pertemuan ke-2: 1 Februari 2011  
Pertemuan ke-3: 2 Februari 2011  
Pertemuan ke-4: 7 Februari 2011 

 
A. Standar Kompetensi  

6. Mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan bermain drama.  
 

B. Kompetensi  dasar  
6.2. Memerankan tokoh drama dengan lafal informasi dan ekspresi yang tepat.  
 

C. Tujuan Pembelajaran  
Siswa dapat memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang  tepat.  
 

D. Materi pembelajaran  
Drama, Penggunaan tanda seru (!)  
Tersedia dalam buku teks halaman 112-114 dan 140 buku Bahasa Indonesia  Erlangga.  
 

E. Metode Pembelajaran 
Diskusi, bermain peran  
 

F. Langkah-langkah Pembelajaran  
Pertemuan  pertama:  
1. Kegiatan awal 

Tegur sapa, presensi, apersepsi, pengungkapan tujuan dan ruang lingkup pembelajaran 
2. Kegiatan  inti  

a. Eksplorasi 
1) Siswa memperhatikan guru cara membaca teks drama 
2) Tanya jawab tentang cara membaca teks drama         

b. Elaborasi                                         . 
1) Siswa dibagi beberapa kelompok (sesuai jumlah pemeran)  
2) Siswa mendiskusikan dan membagi peran drama dengan bimbingan guru 
3) Tiap-tiap kelompok maju membacakan teks drama 

c. Konfirmasi 
1) Guru mengomentari pada tiap-tiap kelompok  
2) Guru membahas teks percakapan bersama siswa  

3. Kegiatan Akhir 
a. Guru memberikan evaluasi.  
b. Tindak lanjut berupa pemberian PR.  

 
2) Tiap-tiap kelompok secara bergantian maju ke depan untuk memerankan drama.  

c. Konfirmasi 
1) Guru mengevaluasi dari hasil permainan drama dari  masing-masing kelompok.  
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PENGALAMAN BERTUGAS DI DAERAH TERPENCIL  

PADA SDN 2 KALIAJIR UPT DINDIKPORA KEC. PURWANEGARA  

Oleh: Slamet, S.Pd.  

(Kepala SD Negeri 2 Kaliajir, Kec. Purwanegara)  

A. Latar Belakang  

Upaya pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas, handal, serta mempunyai moral yang baik sangat 

ditentukan oleh proses pendidikan formal maupun non formal 

yang berkualitas dan berkelanjutan.  

Sehubungan dengan hal tersebut penerapan Manajemen 

Peningkatan Mutu Pendidikan, meningkatkan kepedulian dan 

pemberdayaan masyarakat menjadi persoalan berat. 

SDN 2 Kaliajir UPT Dindikpora Kec. Purwanegara, Kab. 

Banjarnegara secara geografis merupakan SD di daerah terpencil 

dengan wilayah sebagian besar adalah pegunungan sehingga 

penyebaran rumah penduduk terpencar-pencar dengan kondisi 

jalan yang sulit sehingga sangat mempengaruhi kepedulian 

masyarakat terhadap pendidikan. Ini berlangsung bertahun-tahun.  

Tanggal 2 Januari 2006 Slamet mendapat SK Penempatan Kepala Sekolah pada SD 

Negeri 2 Kaliajir, Kecamatan Purwanegara dan mulai mengadakan pembenahan diri dari sisi 

kepemimpinan, menggunakan system among, yaitu, “ING NGARSA SUNG TULADHA, 

ING MADYA MANGUN KARSA, TUT WURI HANDAYANI”. Dengan melalui sejumlah 

langkah keteladanan, kedekatan dengan mengedepankan “Salam Senyum Sapa” serta selalu 

membuka komunikasi efektif terutama mengenai berbagai kendala.  

B. Kondisi Riil Sekolah  

SDN 2 Kaliajir merupakan SD di daerah terpencil dengan jarak -+ 15 km dari kota 

kecamatan. Sekolah yang berdiri pada  tahun 1992 ini, pernah mendapat rehab pada tahun 

1995 dan sekarang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Atap dan kusen sudah rapuh, 

lantainya pun rusak parah.  

C. Upaya Konkret yang Dilakukan 

1. Menentukan Skala Prioritas 

Langkah awal adalah menyusun skala prioritas penanganan masalah, yaitu: 

a. Kondisi fisik gedung yang 75% rusak berat. 

b. Kondisi SDM (tenaga guru sangat kurang) yaitu 6 rombongan belajar dengan  2 

orang guru PNS dan 1 orang guru bantu). 

c. Kondisi sarana dan prasarana PBM yang minim. 

d. Belum pernah berprestasi. 

2. Selanjutnya melakukan penanganan, antara lain: 

a. Mengajukan proposal rehab gedung. 

b. Mengajukan permohonan tenaga guru. 

c. Memberdayakan berbagai potensi minimal, menjadi sesuatu yang memiliki hasil 

yang optimal.  

d. Belum pernah berprestasi.  
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D. Hal-hal yang telah diraih  

1. Dua tahun kemudian yaitu tahun 2008, SDN 2 Kaliajir mendapat RKB (Ruang Kelas 

Baru).  

2. Tenaga guru sudah bertambah, terdiri dari 4 guru kelas,1guru agama Islam. 

3. Pembelajaran mulai stabil. 

 

4. Prestasi siswa mulai diraih  

a. Bidang MAPSI: 

- Tahun 2006/2007 Juara 1 Thaksinul Khat/Kaligrafi Tingkat Kecamatan.  

- Tahun 2007/2008 Juara 1 Thakhsinul Khat/Kaligraf Tingkat Kecamatan. 

- Tahun 2008/2009  Juara   1 Thakhsinul Khat/Kaligrafi Tingkat Kecamatan. 

- Tahun 2009/2010 Juara 1 Thakhsinul Khat/Kaligrafi Tingkat Kabupaten 

- Tahun 2010/2011 Juara 1 Thakhsinul Khat/Kaligrafi Tingkat Kabupaten 

b. Bidang Mapel Keterampilan 

- Tahun 2006/2007 Juara 1 Tingkat Kecamatan Membuat Guci dari Pelepah Pisang 

- Tahun 2007/2008 Juara 1 Tingkat Kecamatan Membuat Perahu 

- Tahun 2008/2009 Juara 1 Tingkat Kabupaten membuat Rumah Adat 

- Tahun 2009/2010 Juara 1 Tingkat Kabupaten Membuat Permainan Anak (Damdaman)  

 

E. Keunggulan 

Dua keunggulan yang dimiliki oleh SDN 2 Kaliajir yaitu:  

1. Kaligrafi   

2. Keterampilan   

 

Komitmen dalam meraih sebuah prestasi 

Dengan situasi terpencil dan terpencar di perbukitan, non akademik adalah menjadi target 

meraih prestasi dan tanpa mengabaikan bidang akademik siswa.  

Upaya meraih prestasi antara lain: 

- Keteladanan 

- Membangun team work yang solid.  

- Menegakan kedisiplinan 

- Pembinaan dan pelatihan yang terus menerus. 

 

Berawal dari prestasi-prestasi yang diraih SDN 2 Kaliajir, tapi sangat disayangkan 

setelah tamat SD, hanya sedikit siswa yang melanjutkan ke SMP, hal ini disebabkan karena 

jarak tempuh ke SMP sangat jauh dan tidak tersedianya transportasi umum. Kemudian tahun 

2007diusulkan SMP Satu Atap oleh Disdikcam Purwanegara, ketika itu yang menjabat 

Kepala Dinas adalah Bapak Drs. Widodo. Namun baru terlaksana pada tahun 2008. Ketika 

itu, Kepala Dinasnya telah digantikan oleh Bapak Bambang Pudjiono, Beliau mengatakan 

“Pak Slamet, itu ada program TK,  Satu Atap, sekalian di urusi dan besok workshop di 

Bogor”. Lengkaplah sudah sekarang; TK, SD, SMP Satu Atap berdiri di Desa Kaliajir, 

Kecamatan  Purwanegara.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. 
a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.  
b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang 
terhadap kelompoknya. 

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam 
arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar 
yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan 
proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian 
kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang 
telah memenuhi kriteria ketuntasan.  

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses 
pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi 
lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya 
teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi 
yang dibutuhkan. 

6. Menentukan Alokasi Waktu 
Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif 

dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, 
keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar.  Alokasi waktu 
yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi 
dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.  

7. Menentukan Sumber Belajar 
Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, 
sosial, dan budaya.  

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 
materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.  

 
F.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah penjabaran lebih rinci terhadap masing-masing 
Kompetensi Dasar (Kompetensi Dasar) untuk diterapkan dalam proses pembelajaran.  

RPP memuat nama sekolah, mata pelajaran, kelas, Semester, tahun pelajaran, alokasi waktu, tanggal 
pelaksanaan, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi 
ajar, model dan metode pengajaran, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.  

Di bawah ini ditunjukkan contoh Silabus dan RPP model terbaru.  
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F. TK SD Satu Atap   

Saat ini SD Negeri 2 Kaliajir menjadi sekolah terpadu, yaitu TK SD Satu Atap. Dengan 

berubahnya status dan kondisi SD Negeri 2 Kaliajir yang menjadi TK SD Satu atap maka 

lingkungan menjadi bertambah ramai oleh anak-anak disertai kesibukan para guru 

membimbing putra-putri dengan penuh semangat.  

 

G. Penutup 

1. Simpulan  

Mengukir sebuah prestasi tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi 

memerlukan perjuangan dan pengorbanan: 

- Waktu, tenaga, pikiran, serta ketekunan.  

- Membangun komitmen upaya peningkatan mutu  

- Membangun team work yang solid 

- Don’t be afraid to get achievement (jangan pernah takut untuk meraih prestasi) 

- Where there is a will there is a way (dimana ada kemauan di sana ada jalan) 

2. Saran 

Sekelumit pengalaman ini semoga bermanfaat bagi tenaga pendidik khususnya dan 

tenaga kependidikan lainnya. Dengan ini saya sampaikan saran  sebagai berikut: 

a. Kepada Pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

- Berilah bimbingan dan motivasi kepada kepala sekolah dan guru untuk 

selalu kreatif dan inovatif dalam pembelajaran 

b. Kepada Rekan-Rekan Kepala Sekolah 

- Manfaatkan forum K3S sebagai tempat untuk bertukar wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman. 

- Manfaatkan dan berdayakan potensi minimal yang dimiliki menjadi hasil 

yang optimal. 

- Optimalkan peran dan fungsi kepala sekolah sebagai EMASLIM. 

c. Kepada Rekan-Rekan Guru 

- Jadilah guru profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan luas. 

- Galilah potensi siswa di manapun bertugas 

-  Kawal dan hantar anak didik untuk berprestasi  

1. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan 

perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan 

pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat 
diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.  

2. Penentuan Jenis Penilaian 
Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, 
pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, 
penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan 
data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan 
berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

 
E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus 

1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada 
Standar Isi, dengan  memperhatikan hal-hal berikut:  
a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus 

selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;  
b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran; 
c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran.  

2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran  
Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dilakukan 
dengan mempertimbangkan: 
a. potensi peserta didik; 
b. relevansi dengan karakteristik daerah, 
c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik; 
d. kebermanfaatan bagi peserta didik; 
e. struktur keilmuan; 
f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; 
g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan 
h. alokasi waktu.  

3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses 
mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan,  dan 
sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.  Pengalaman belajar yang 
dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan 
berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai 
peserta didik.   
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai 
berikut. 
a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya 

guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. 
b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik 

secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.  
c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi 

pembelajaran.  
d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri 

yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.  
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FOTO-FOTO KEGIATAN DI SD NEGERI 2 KALIAJIR 

PENGEMBANGAN SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Oleh Eko Wahyono, S.Pd., M.M.  

(Kepala SD Negeri 2 Slatri, Kec. Karangkobar)  
 

A.  Pengertian Silabus 
Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang 
mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar 
kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 
indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.  

B. Prinsip Pengembangan Silabus 
1. Ilmiah 

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan.  

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

3. Sistematis  
Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.  

4. Konsisten  
Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman 
belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.  

6. Memadai  
Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup 
untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 

7. Aktual dan Kontekstual 
Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian 
memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan 
peristiwa yang terjadi.  

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

9. Menyeluruh  
Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).  

D. Pengembang Silabus 
Pengembangan silabus  dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah 
sekolah atau beberapa sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), 
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan pihak lain yang terkait. 
1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik 

siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya.  
2. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus 

secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata 
pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut.  

3. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama. 
Di SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang 
terkait. 

4. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan 
sekolah-sekolah lain melalui forum KKG/MGMP untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang 
akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup KKG/MGMP setempat. 

5. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim 
yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. 
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SELAYANG PANDANG PELAKSANAAN PROGRAM BERMUTU  
Oleh : Sarjo, S.Pd.  

(Kepala SD Negeri 5 Klampok)  
 

BERMUTU atau Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading 
adalah merupakan program dari pemerintah  yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
melalui peningkatan kinerja guru. Program ini dikembangkan atas kerjasama antara Pemerintah Republik 
Indonesia, dan bantuan Pemerintah Amerika Serikat (USAID). Program ini diluncurkan oleh Pemerintah 
Indonesia pada tanggal 18 Desember 2007.          

Sebelum Program BERMUTU ini dilaksanakan, Pemerintah telah melaksanakan uji coba di dalam 
Mengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pengelolaan Pendidik dan  tenaga Kependidikan secara 
lebih efektif dan efisien melalui pengembangan dan pengujicobaan berbagai kebijakan yang dapat   
diterapkan   di masing-masing kabupaten terkait dengan pengangkatan dan penempatan pendidik dan 
tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan 
melalui Kelompok Kerja guru (KKG) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru mata 
Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).  

Pelaksanaan Program BERMUTU di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 10 Kabupaten kota yaitu 
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara,    Kabupaten Grobogan, Kabupaten Batang, 
Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara dan 
kabupaten Wonosobo. Sepuluh kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Program 
BERMUTU mulai tahun 2009 yang merupakan tahun per tama. Pada tahun pertama Program ini di masing-
masing Kabupaten baru dilaksanakan di berapa Kecamatan yang lolos dalam pengajuan proposal. 
Sedangkan pada tahun 2010  yang merupakan tahun kedua pelaksanaan program BERMUTU  hampir 
semua kecamatan dapat melaksanakan program BERMUTU. 

Di Kabupaten Banjarnegara Program BERMUTU tahun pertama yaitu tahun 2009  dilaksanakan di 6 
Kecamatan untuk kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok kerja Kepala Sekolah (KKKS).     
Enam Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang melaksanakan KKG dan KKKS program bermutu  tahun 
2009 yaitu kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Purwareja 
Klampok, Kecamatan Karangkobar, dan Kecamatan Batur.  Pada tahun 2009 di 6 kecamatan masing-
masing hanya ada 1 kelompok Kerja Guru (KKG) dan 1 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) yang 
melaksanakan pro gram BERMUTU. Masing-masing kelompok kerja di 6 kecamatan yang melaksanakan 
program BEREMUTU pada tahun 2009 merupakan  kelompok kerja yang proposalnya diterima.   

Program BERMUTU  tahun 2010  di Kabupaten Banjarnegara tidak lagi hanya dilaksanakan di 6 
kecamatan, tetapi sudah semua kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dapat melaksanakan 
KKG dan KKKS program BERMUTU. Ada sekitar 70 Kelompok Kerja Guru dan 20 Kelompok Kerja Kepala 
sekolah. Selain itu juga ada 3 Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KPPS). Dalam program BERMUTU 
tahun 2010  di Kabupaten Banjarnegara juga  telah di bentuk Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) yaitu ada 
4 kelompok,dan ada Forum Kelompok Kerja Kepala Sekolah (FKKS).   

Dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah memiliki program pembinaan ke 
Kelompok Kerja Kepala Sekolah ( KKKS ) dan ke Kelompok Kerja Guru (KKG). Sedangkan Kelompok Kerja 
Kepala Sekolah memiliki program binaan ke Kelompok Kerja Guru. Dengan demikian antara kegiatan KKG, 
kegiatan KKKS, dan kegiatan KKPS saling ada keterkaitan satu sama lain.  

Kelompok Kerja baik KKG/MGMP, KKKS/MKKS merupakan wahana yang tepat untuk 
pengembangan profesional berkelanjutan atau Continuous Professional Development (CPD). Oleh karena 
itu pemberdayaan KKG dan KKKS sangat penting untuk upaya peningkatan kompetensi Guru dan juga 
kepala Sekolah.  Pemberdayaan KKG dan KKKS salam program BERMUTU menjadi lebih  bermakna, 
karena selain pembiayaan ditandai dengan Dana Bantuan Langsung  juga materi kegiatan sudah tersusun 
dalam bentuk Bahan Belajar Mandiri.  Meski demikian dalam kegiatan kelompok kerja baik di KKG maupun 
KKKS belum sepenuhnya bisa berhasil sesuai harapan.  

PELAKSANAAN PROGRAM BERMUTU  
Oleh:  

Bambang Adrianto, S.Pd.  
(Kepala SD Negeri  2 Pingitlor, Kec. Pandanarum)  

 
Kegiatan Program Bermutu baik KKG maupun KKKS sangat mendukung kelancaran ketercapaian 

seorang Guru Profesional apabila pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat 
berlangsungnya kegiatan Bermutu. Namun akan lebih baik , apabila dalam pelaksanaannya tahap kedua 
nanti diperbanyak praktek-praktek pembelajaran sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh pada tahap 
pertama sehingga FKKS/KKG mencoba mencurahkan sebuah gagasan yang mungkin dapat dijadikan 
referensi dalam mencapai keberhasilan KKG/KKKS. Gagasan- gagasan tersebut kita pandang dari 
beberapa segi di antaranya:  
A.  Narasumber  

Ke depan, Nara Sumber yang ada hendaknya diambilkan dari para ahli dalam bidangnya yang 
minimal setingkat atau lebih tinggi dari anggota KKG/KKKS.  
Contoh: 
KKKS :  1.  Nara Sumber dari Kepala UPT atau Pengawas.  

2. Kepala Sekolah namun alangkah baiknya ditugaskan di KKKS Kecamatan lain, 
dalam wilayah Kabupaten, sehingga diharapkan peserta  lebih antusias dan 
menyerahkan Lembar Kerja yang ditugaskan.  

KKG :  1.  Nara Sumber dari Kepala UPT, Pengawas, atau Kepala Sekolah.  
2. Guru, namun alangkah baiknya ditugaskan di KKG Kecamatan lain dalam wilayah 

Kabupaten, sehingga diharapkan peserta lebih antusias serta mau menyerahkan 
lembar kerja yang ditugaskan.  

B. Materi 
Harapan semua pihak terkait, materi yang ada jangan terfokus pada peningkatan mutu yang 

berkaitan dengan perangkat media pembelajaran ( Kurikulum, RPP, PTK/PTS, RKS ) namun selama 
ini pelaksanaan di sekolah masih biasa-biasa saja. Harapan FKKS/FKKG di lapangan nantinya dapat: 

Mengalokasikan waktu yang cukup untuk praktek di sekolah serta adanya pengawasan dari 
pihak berwenang dalam bidangnya:  
Kepala Sekolah 
1. Praktek supervisi klinis dan akademik serta tindak lanjutnya. 
2. Bukti nyata dalam menerapkan Kemampuan Kewirausahaan yang berupa inovasi dalam 

pembelajaran di sekolah.  
Guru 
1. Diperbanyak contoh nyata Mengajar yang sesuai PAKEM  baik dalam memanfaatkan 

keterbatasan yang ada dalam lingkungan sekolah. 
2. Diadakan kunjungan mendadak ke SD yang ada Guru Mentor/Guru Berprestasi sehingga tahu 

persis apa yang dilakukan beliau kesehariannya di sekolah baik dari segi kinerja maupun 
administrasi.  

C. Pelaksanaan  
Untuk mendukung kegiatan di atas  dipandang perlu UPT  Dindikpora menentukan langkah: 
1. Menetapkan Sekolah Unggulan sesuai dengan letak geografis masing-masing KKG, sebagai 

Sekolah Percontohan/Sekolah Mentor.  
2. Menetapkan Guru Mentor/Guru Berprestasi sesuai dengan Wilayah UPT-nya.  
3. Menetapkan Kepala Sekolah Mentor dalam mengembangkan Kompetensi Kepala Sekolah.  

D. Biaya  
Biaya yang dikucurkan dari Word Bank yang berupa DBL dalam penggunaannya hendaknya 

diizinkan untuk membeli sarana pendukung peningkatan kinerja di lapangan (misal: Perangkat 
pembelajaran elektronik, ataupun yang lainnya), sehingga pelaksanaan yang Forum sampaikan di 
atas dapat tercapai.  
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HASIL PEMETAAN KONDISI SEKOLAH  

UPT DINDIKPORA KECAMATAN KARANGKOBAR  
OLEH:  

Sugiyanto, S.Pd.SD. 

(Ketua KKKS Karangkobar/Kepala SDN 2 Karangkobar)  
 

Pemetaan sekolah berguna untuk mengetahui kompetensi para anggota KKG (guru) secara umum di 

setiap KKG. Hasil pemetaan digunakan untuk mengadakan bimbingan atau pembinaan profesional kepada 

seluruh guru. Selain itu pemetaan juga berfungsi sebagai bahan untuk mengetahui kondisi setiap sekolah 

sehingga dapat dilakukan pembinaan secara tepat. Terutama sekali adalah bagi para guru yang belum 

menyelesaikan standar minimal pendidikan guru, yaitu sarjana, dan juga sebagai bahan dalam pelaksanaan 

program induksi bagi guru pemula, atau guru yang masih CPNS, dan bagi guru wiyata Bhakti.  

Saat ini di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karangkobar memiliki 

27 SD, dengan jumlah kepala sekolah 26 orang, guru PNS dan CPNS sebanyak 148 orang, guru wiyata bakti 

sebanyak 92 orang, terbagi dalam guru kelas 108 orang, guru agama 26 orang, guru olahraga 8 orang.  

Kecamatan Karangkobar yang terdiri dari 13 desa terdapat 27 SD dibagi menjadi 3 Kelompok Kerja 

Guru (KKG), yaitu KKG Gugus Kartini meliputi 8 SD, KKG Gugus Sudirman meliputi 10 SD, dan KKG Gugus 

Diponegoro meliputi 9 SD. Secara rinci hasil pemetaan kondisi sekolah dasar di Kecamatan Karangkobar 

adalah sebagai berikut:  

 

1. Nama Gugus   : Gugus Kartini  

Alamat Sekretariat  : SD Negeri 1 Karangkobar  

Nama Ketua Gugus  : Agus Riyanto, S.Pd.  

 

 

 

2. Pengertian Pembelajaran Kontekstual 
Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang didasarkan pada filosofi 

bahwa siswa akan belajar jika mereka mengetahui makna dan kegunaan dari materi 
akademisnya dan mengetahui makna kegiatan mereka di sekolah. Selain itu siswa akan belajar 
jika mereka mengaitkan informasi yang baru dengan pengetahuan sebelumnya dan 
pengalaman mereka sendiri. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu 
guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 
dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen yakni: 
konstruktivisme (contructivism), bertanya (question), menemukan (inquiry), masyarakat belajar 
(learning community), pemodelan (modeling) dan penilaian sebenarnya (authentic 
assessment). (Karmidi, 2008: 67).  

3. Strategi Supervisi Klinis 
Johan (2005:19 ) mengatakan bahwa supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan 

yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional guru dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran. Bimbingan diarahkan pada upaya pemberdayaan guru dalam menguasai aspek 
teknis pembelajaran. Dengan bimbingan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas 
pembelajaran.   

2. Hipotesis Tindakan 
Melalui penerapan supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan penerapan pembelajaran kontekstual di SD Negeri 2 
Tlagawera Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. 

 
H. Kesimpulan 

1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP. 
b. Supervisi klinis meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran 

kontekstual. 
c. Supervisi klinis dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan membantu kepala 

sekolah dan guru dalam mengembangkan profesi.  
2. Saran  

Saran Untuk Penelitian Lanjut 
a.  Mengingat pengumpulan data dari sub-sub variabel dan indikator variabel belum 

operasional dan spesifik mengukur variabel penelitian maka diharapkan dicari cara 
menentukan indikator dari variabel penelitian yang lebih praktis dan mudah dicari 
datanya. 

b. Pelaksanaan penelitian ini baru dua siklus, peneliti lain selanjutnya dapat menambah 
siklus untuk mendapatkan temuan-temuan yang lebih signifikan. 

c. Instrumen yang digunakan dalam penelitian masih merupakan instrumen yang tingkat 
validitas dan reliabilitasnya belum memuaskan penelitian selanjutnya dapat mencoba 
mencari validitas dan reliabilitas instrumen yang lebih baik. 

3. Penerapan Hasil Penelitian  
a. Bagi guru kelas jangan ragu-ragu untuk melaksanakan pembelajaran kontekstual di 

kelas dan bandingkan prestasi belajar siswa ketika belum melaksanakan pembelajaran 
kontekstual dengan sesudah melaksanakan pembelajaran kontekstual, bila perlu diuji 
melalui pengembangan profesi penelitian tindakan kelas. 

b. Guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga hasil 
prestasi belajar siswa menjadi lebih optimal. 

c. Mengingat  penerapan supervisi klinis ini dapat meningkatkan kemampuan bagi guru-
guru dalam menyusun RPP dan penerapan pembelajaran kontekstual di SD Negeri 2 
Tlagawera maka pembinaan bagi guru melalui supervisi klinis dapat diterapkan pada 
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2. Nama Gugus    : Gugus Sudirman  

Alamat Sekretariat  : SD Negeri 1 Ambal  

Nama Ketua Gugus  : Sulirin, S.Pd.SD.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3. Nama Gugus    : Gugus Diponegoro  

Alamat Sekretariat  : SD Negeri 2 Slatri  

Nama Ketua Gugus  : Sumarni, S.Pd.SD.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
4. Rekapitulasi Hasil Pemetaan Sekolah Dasar di UPT Dindikpora Kecamatan Karangkobar  

 

 

B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah melalui supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun 
Rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis di SD Negeri 2 Tlagawera 
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara? 

2. Apakah melalui supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan 
pembelajaran kontekstual di Guru SD Negeri 2 Tlagawera Kecamatan Banjarnegara 
Kabupaten Banjarnegara? 

3. Apakah melalui supervisi klinis dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun 
Rencana pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan 
pembelajaran kontekstual di SD Negeri 2 Tlagawera Kecamatan Banjarnegara Kabupaten 
Banjarnegara?  

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun Rencana pelaksanaan pembelajaran 
secara lengkap dan sistematis melalui supervisi klinis bagi peningkatan profesional guru di SD 
Negeri 2 Tlagawera Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.  

2.  Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penerapan pembelajaran kontekstual melalui 
supervisi klinis bagi peningkatan prestasi belajar peserta didik di SD Negeri 2 Tlagawera 
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.  

3. Untuk meningkatkan kompetensi supervisi kepala sekolah dalam melaksanakan pembinaan 
profesional kepada guru melalui supervisi klinis di sekolah bagi peningkatan mutu pendidikan di 
SD Negeri 2 Tlagawera. 

 
D. Indikator Kinerja 

Indikator merupakan target yang ingin dicapai dalam proses penelitian. Adapun yang menjadi 
indikator dalam penelitian ini adalah: 
1. Dengan Indikator keberhasilan sekurang-kurangnya 6 guru (75%) dari 9 guru memiliki 

kemampuan menyusun RPP. 
2. Guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual minimal mencapai 

nilai rata-rata 75,00 atau sejumlah 75%.  
 

F. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Bagi Guru  

a. Dengan dilaksanakan penelitian melalui supervisi klinis ini guru dapat memperoleh 
pemahaman dan pengalaman cara menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
secara lengkap dan sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP yang 
sesuai dengan Standar Proses. 

b. Dengan dilaksanakan penelitian melalui supervisi klinis ini guru dapat memperoleh 
pengetahuan akademik tentang pembelajaran kontekstual dan memperoleh pengalaman 
mengelola pembelajaran dengan pendekatan kontekstual sesuai prinsip pembelajaran 
PAKEM di kelasnya.  

c. Dengan penelitian melalui supervisi klinis, kepala sekolah dapat melaksanakan 
pembinaan profesi kepada guru sekaligus sebagai pengalaman yang bermanfaat dalam 
melaksanakan pengembangan profesi.  

G. KAJIAN PUSTAKA  
1. Pengertian RPP 

Rencana Pembelajaran merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai 
oleh suatu kegiatan pembelajaran cara apa yang digunakan untuk menilai tujuan 
tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta 
media apa yang diperlukan, (Asep Herry Hernawan, 2008:9.7). RPP dijabarkan dari 
silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD.  
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Kisah Lucu di Balik Program Bermutu 
Oleh: Rokhmani, S.Pd. 

(Kepala SD Negeri 1 Wanayasa) 
 
Al kisah, tersebutlah dalam dunia pendidikan di Indonesia lahir sebuah program yang diberi nama 

Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU). Konon 
program ini didesain sedemikian rupa agar dapat mengubah pola pikir (mindset) dan pola tindak (actionset) 
para guru di Indonesia. 

Berbagai program menyangkut masalah pendidikan yang selama ini dicoba untuk diterapkan 
Indonesia pada akhirnya mentok setelah sampai pada tataran praktis di sekolah. Para guru setelah digodog 
melalui berbagai pelatihan dalam bentuk penataran, diklat, workshop, diskusi, seminar dan sebagainya 
sekembalinya di sekolah tidak banyak membawa perubahan. Mereka masih saja menerapkan pola lama 
dalam mengajar di kelas. Pendekatan yang dipakai masih tetap  BBCH (Buka Buku Catat Habis) atau yang 
paling familier pendekatan LKS (Lembar Kerja Siswa). 

Berangkat dari keprihatinan itulah muncul sebuah program yang disebut Bermutu. Program ini 
sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia pendidikan. Sarana pemberdayaan yang dipakai pun 
memanfaatkan organisasi yang sudah ada. Di kalangan guru tentu sudah tidak asing dengan KKG, bagi 
kepala SD pasti sudah tahu KKKS, bagi pengawas TK/SD tentu kenal KKPS,  guru SMP punya wadah 
MGMP, kepala sekolahnya bergabung dalam MKKS dan pengawasnya punya organisasi MKPS. 

Organisasi tersebut selama ini keberadaannya bagai pepatah hidup segan mati tak mau. Alasan 
klasik yang menjadi dalih mati surinya organisasi pengembangan profesi guru tidak lain masalah dana. 
Karena hanya mengandalkan iuran dari anggota untuk keberlangsungan kegiatannya. Kalaupun bisa 
menghidupi kegiatan operasional dengan menyalurkan hasil karya berupa LKS pada siswa itu pun 
menanggung beban yang tidak ringan. Berbagai pihak menyorot bahwa organisasi tersebut sebagai ladang 
mencari keuntungan dengan menjual LKS kepada siswa. 

Di tengah kegalauan para guru untuk mencari wadah pengembangan profesi, Direktorat Jenderal 
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas meluncurkan Dana Bantuan Langsung 
(DBL) bagi organisasi pengembangan profesi tersebut melalui program Bermutu. Lantas bagaimana 
kegiatan KKG, KKKS, KKPS dan kelompok kerja lainnya setelah mendapat program DBL?  

Indikator yang nampak adalah intensitas kesibukan guru yang meningkat luar biasa. Mereka 
berlomba-lomba mengerjakan tugas dalam rangka memenuhi delapan tagihan program tersebut. Bahkan 
gaya bicara dan tampilan pun ikut berubah karena berbagai istilah baru yang diperoleh melalui kegiatan 
rutin di kelompoknya. 

Berbagai pengalaman lucu dan unik juga dialami teman-teman pengurus KKG/KKKS dan pemandu 
yang pernah dilatih di hotel berbintang. Ya tentu saja, karena guru yang selama ini hidup jauh dari standar 
tiba-tiba mencoba pola kehidupan yang serba standar yaitu di hotel berbintang empat atau lima. Berbagai 
fasilitas dari kamar mandi, makanan hingga kamar tidur serba standar dan berlaku sama untuk semua 
peserta. 

Pengalaman yang tak terlupakan ketika penulis mengikuti kegiatan sosialisasi program bermutu di 
Hotel Sahid Jaya Solo akhir tahun 2010, seorang peserta ketika akan masuk kamar bertanya; “Pak kiye 
keprige mbukake lawang la ka inyong kur diwehi gandul kunci thok?” (Pak ini bagaimana membuka pintunya 
kok saya hanya diberi gantungan kunci?). Karena kebetulan saya sudah mencoba-coba saya jawab; “Yu 
gandulan kunci sing tipis nggo bukak lawang, lah sing kandel iki nggo nguripna listrik mengko dicoloknya 
nang njero, mrene takrewange bukakna!”(Mbak gantungan kunci yang tipis untuk membuka pintu, kemudian 
yang tebal untuk menghidupkan sumber listrik di kamar, coba saya bukakan!). 
 
 

Dalam dua tahun terakhir ini pencapaian nilai rata-rata Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar 
Nasional (UASBN) masih rendah yaitu rata-rata nilai yang diperoleh pada tahun pelajaran 2008/2009 
sebesar 5,66 dan pada tahun pelajaran 2009/2010 pada sebesar 6,82. Prestasi tersebut dicapai 
melalui penambahan jam pelajaran dengan metode pembelajaran tanya jawab. Siswa hanya dituntut 
untuk bisa menghafal materi dan menjawab soal UASBN. Sehingga siswa hanya menguasai ranah 
kognitif saja. Selain itu hasil pencapaian KKM baik pada Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, 
dan Ulangan Akhir Semester atau  Ulangan Kenaikan Kelas masih jauh dari harapan. Dari hasil 
supervisi kelas untuk hasil belajar siswa dari kelas I sampai kelas VI rata-rata baru mencapai Standar 
Ketuntasan Minimal 6,20 itu saja ada beberapa anak sekitar 30 % dari 122 siswa yang tuntas tetapi 
harus  melalui perbaikan  (Remedi).  

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, yaitu: rendahnya 
komitmen guru, kurangnya bimbingan Kepala sekolah, KKG yang kurang bermakna. Untuk 
memastikan penyebab tersebut, peneliti melakukan kajian lebih lanjut melalui pengamatan, 
wawancara, dan menyebar angket. Dari hasil pengamatan, wawancara, dan angket yang telah diisi, 
serta hasil diskusi dengan guru-guru dapat peneliti simpulkan bahwa penyebab rendahnya 
kemampuan guru dalam menyusun RPP adalah pengetahuan dan wawasan guru tidak pernah 
diupdate. Karena peneliti selaku kepala sekolah belum melaksanakan pembinaan dan bimbingan 
secara rutin dan terprogram. Peran kepala sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap guru 
dalam pembelajaran belum optimal karena belum adanya program supervisi yang jelas mengukur 
keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dengan kata lain pada umumnya guru belum 
mendapatkan pembinaan langsung oleh kepala sekolah mengenai menyusun RPP yang baik, 
lengkap dan sistematis sesuai standar proses maupun pengelolaan pembelajaran kontekstual di 
kelas. Kondisi tersebut diperparah dengan komitmen guru yang rendah terhadap tugasnya.   

Peneliti sebagai bagian dari stake holder pendidikan mengakomodir hal tersebut sebagai 
catatan masalah yang harus segera dilakukan pemecahan masalahnya. Peneliti mengenal berbagai 
teknik atau cara meningkatkan kemampuan dan kinerja guru khususnya dalam hal menyusun 
persiapan pembelajaran dan penerapan pembelajaran kontekstual. Di antaranya adalah program 
pendampingan, program supervisi klinis, ataupun program mengefektifkan KKG di sekolah (In-House 
Training), sebagai alternatif solusi permasalahan di atas.  

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, yaitu: rendahnya 
komitmen guru, kurangnya bimbingan Kepala sekolah, KKG yang kurang bermakna. Untuk 
memastikan penyebab tersebut, peneliti melakukan kajian lebih lanjut melalui pengamatan, 
wawancara, dan menyebar angket. Dari hasil pengamatan, wawancara, dan angket yang telah diisi, 
serta hasil diskusi dengan guru-guru dapat peneliti simpulkan bahwa penyebab rendahnya 
kemampuan guru dalam menyusun RPP adalah pengetahuan dan wawasan guru tidak pernah 
diupdate. Karena peneliti selaku kepala sekolah belum melaksanakan pembinaan dan bimbingan 
secara rutin dan terprogram. Peran kepala sekolah dalam melakukan pembinaan terhadap guru 
dalam pembelajaran belum optimal karena belum adanya program supervisi yang jelas mengukur 
keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

Berdasarkan kondisi serta data yang peneliti peroleh, seperti di uraikan di atas maka, peneliti 
bersimpulan bahwa Program Supervisi Klinis ini dapat peneliti laksanakan untuk meningkatkan 
kemampuan guru dalam menyusun RPP dan pengelolaan pembelajaran. Oleh karena itu, Penelitian 
Tindakan Sekolah ini diberi judul ” Upaya Peningkatan Kemampuan Menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran Dan Penerapan Pembelajaran Kontekstual Melalui Supervisi Klinis Pada 
Guru SD Negeri 2 Tlagawera Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 
2010/2011.”  
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“Upaya peningkatan Kemampuan Menyusun RPP dan Penerapan Pembelajaran Kontekstual Melalui 
Supervisi Klinis Pada Guru SD Negeri 2 Tlagawera Kecamatan Banjarnegara  

Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2010/2011” 
Oleh : Yuli Artati, S.Pd 

(Kepala SD Negeri 2 Tlagawera Kec. Banjarnegara) 
A. Latar Belakang  

Tujuan dari Penelitian Tindakan Sekolah ini adalah meningkatkan kemampuan guru menyusun 
RPP dan menerapkan pembelajaran kontekstual melalui supervisi klinis pada guru SD Negeri 2 
Tlagawera Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2010/2011.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Sekolah dan subjek para guru di 
SD Negeri 2 Tlagawera. Sumber data diperoleh guru, siswa, dokumen, tempat dan aktivitas melalui 
observasi, wawancara, dan angket. Teknik dan alat pengumpul data dilakukan melalui instrumen 
observasi yang terlebih dahulu divalidasi. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif 
komparatif. Prosedur penelitian ini terdiri dari dua siklus dengan masing-masing siklus meliputi : 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi serta refleksi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan supervisi klinis yang dilanjutkan pembinaan 
secara kelompok maupun individual dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan 
menyusun RPP dan menerapkan pembelajaran kontekstual. Peningkatan kemampuan guru dalam 
menyusun RPP secara berturut-turut dari kondisi awal sebesar 2,01%, menjadi 2,4% pada siklus I, 
dan menjadi 3,2% pada siklus II. Dan peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan 
pembelajaran kontekstual dari kondisi awal sebesar 0,133 ke siklus I meningkat dari 75,1 menjadi 
75,8 yaitu sebesar 0,933%, sedangkan dari siklus I ke siklus II terjadi peningkatan dari 75,8 menjadi 
76,9 yaitu sebesar 1,466%.  

Adapun saran yang diberikan adalah kepala sekolah agar dapat menerapkan supervisi klinis 
dalam meningkatkan kemampuan guru membuat RPP dan meningkatkan kemampuan guru dalam 
penerapan pembelajaran kontekstual di kelas sesuai prinsip pembelajaran (PAKEM) sehingga dapat 
mengoptimalkan kompetensi dan prestasi belajar peserta didik. Membantu guru dalam melaksanakan 
pengembangan profesi.  

Kondisi yang ada di SD Negeri 2 Tlagawera dalam menyusun RPP dan pengelolaan 
pembelajaran belum sesuai dengan harapan jika ditinjau dari perencanaan. Sebenarnya hampir 
semua guru sudah membuat Program Tahunan, Program Semester, Silabus, Rencana Program 
Pembelajaran (RPP). Tetapi kalau diteliti lebih dalam, muatan  Rencana Program Pembelajaran guru-
guru di SD Negeri 2 Tlagawera  yang berjumlah 9 orang rata-rata baru 3 orang guru atau 30% yang 
menyusun sendiri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)-nya. Sedangkan 75% belum 
menyusun sendiri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)-nya tetapi menggunakan RPP hasil 
adopsi sekolah lain. Sedangkan RPP hasil adopsi tersebut setelah peneliti amati ternyata kurang 
memenuhi syarat karena belum sesuai dengan RPP yang mengacu  pada Standar Proses. Banyak 
kritik dari berbagai kalangan di masyarakat yang menyoroti tentang kualitas pendidikan kita yang 
dinilai masih rendah. Proses pembelajaran yang dilakukan guru tidak maksimal dan tidak up to date 
lagi. Diakui atau tidak ternyata guru dalam mengajar memang banyak yang tidak membuat persiapan 
mengajar.  

Dalam mengelola pembelajaran baru sekitar 75% guru yang secara efektif mulai menerapkan 
pembelajaran kontekstual yang mengacu pada pembelajaran PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, 
efektif dan Menyenangkan).  Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi 
pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan 
pembelajaran kontekstual meningkatkan daya rentasi siswa terhadap pembelajaran. Dengan 
demikian prestasi belajar siswa pun akan meningkat pula. Namun kenyataan dalam pengelolaan 
pembelajaran guru hanya menurut buku pelajaran saja sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak 
efektif. Pembelajaran masih konvensional, monoton dan kurang bervariasi sehingga mempengaruhi 
hasil belajar siswa rendah. Hal yang paling riil rendahnya kualitas pendidikan tercermin dalam 
rendahnya prestasi belajar.  

PROFIL PEMANDU KKG TERPUJI  

KKG GURUS “KARTINI”  

UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  

KECAMATAN KARANGKOBAR  

 

 

Nama   : AGUS RIYANTO, S.Pd.  

NIP   : 19720830 199603 1 001  

Tempat Lahir   : Banjarnegara  

Tanggal Lahir   : 30 Agustus 1972  

Pangkat/Golongan Ruang  : Penata Tingkat I / III/D  

Tugas    : Guru Kelas VI  

Alamat Sekolah   : SD Negeri 1 Karangkobar, Kecamatan Karangkobar  

Alamat Rumah   : Desa Karangkobar, Kecamatan Karangkobar  

Jabatan   : 1. Guru Kelas VI SD Negeri 1 Karangkobar, Kec. Karangkobar  

    2. Ketua KKG “Kartini”, Kecamatan Karangkobar  

    3. Sekretaris KPRI “Sedya Rahayu”, Kecamatan Karangkobar   

    4. Sekretaris Kwarran Kecamatan Karangkobar  

Hobby   : Membaca, Menulis, Komputer, Keterampilan  

Pengalaman Mengajar : 1. SDN Gumelar, Kecamatan Karangkobar : Tahun 1996 - 2007  

  2. SDN 1 Karangkobar, Kec. Karangkobar  : Tahun 2007 - 

sekarang  

Produk yang telah dihasilkan : 1. Penelitian Tindakan Kelas  

  2. Kajian Kritis  
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PROFILE PEMANDU KKKS TERPUJI 
FKKS BARA 1 BANJARNEGARA  

 
Nama : SUJADI, S.Pd., M.M. 
Tempat,tgl lahir : Banjarnegara, 7 Agustus 1971 
Alamat rumah : RT 02, RW 02, Kelurahan Semarang 

Banjarnegara Telp. (0286) 594122/ HP 081227187300 
Pekerjaan : PNS (Kepala SD/ Guru Kelas) 
Alamat kantor : SD Negeri 1 Sokanandi, Jalan Tentara Pelajar No. 33 Banjarnegara 
Riwayat pendidikan :  SD Bojonegoro 2, Temanggung lulus tahun 1984 

SMP Muhammadiyah 1 Temanggung  lulus tahun 1987 
SMA/SMK/SPG/MA  SPG Temanggung lulus tahun 1990 
S1 (PBSID) nama PT UMP Purworejo lulus tahun 2001 
S2 (Manajemen SDM) nama PT  UST Yogyakarta lulus tahun 2008 
 

Riwayat Pekerjaan / Karier  : Guru Kelas   : tahun 1993 
Kepala Sekolah  : tahun 2010 
Pemandu KKG    tahun 2006 
PCT Program Bermutu Jateng : tahun 2008 
Instruktur Pendidikan   : tahun 2008 

Prestasi tertinggi yang pernah diraih : 
1. Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 
2. SATYALANCANAKARYASATYA X Tahun 
3. Juara Mendongeng Tingkat Kabupaten Banjarnegara 
4. Fasilitator MBS Jateng Kategori A 
 
Motto: 
“Membangun kualitas diri untuk meningkatkan mutu anak bangsa” 
 
Karya unggulan yang diharapkan bisa menginspirasi para guru untuk melakukannya adalah : 
1. “Kartu TGT”( PTK: Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model TGT untuk Meningkatkan  
 Keterampilan berbicara Siswa Kelas III” 
2. Diseminasi ide-ide / karya unggulan telah dilakukan melalui kegiatan apa? 
3. Presentasi pada Pemilihan Guru Berprestasi Kabupaten Banjarnegara 
4. KKG Kecamatan Banjarnegara 
5. Forum Ilmiah Guru LPMP Jateng 
 
Hobby : Bercerita 
Kesan / pesan dalam mengikuti “PGRI Award 2010” 
Luar Biasa!!! Ini adalah bentuk apresiasi PGRI terhadap prestasi dan dedikasi guru. Akan lebih baik, jika 
terpublikasi sejak dini sehingga menyentuh semua lapisan guru. 
Obsesi yang ingin dicapai dalam hidup 
Menuangkan ide-ide gila dalam dunia pendidikan. 
 
Lain – lain : 
Nama istri/suami  : S. Ima Wahyudiati 
Nama anak : 1. Bagas Wahyu Nugroho 
  2. Kinanthi Puspa Pratiwi 
  3. Damar Enufiqri Firdaus 
 

 


