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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dapat di- 

artikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, 

penggunaan media pengajaran, penggunaan pende-

katan dan metoda pengajaran, dan penelitian dalam 

suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada 

masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan (Majid, 2008: 17). 

Menurut Usman (2005: 61), rencana pelaksana-

an pembelajaran merupakan salah satu bagian 

program pembelajaran yang memuat tentang persiap-

an guru mengajar dan berfungsi sebagai acuan bagi 

guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

agar lebih terarah, berjalan secara efektif dan efisien.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat didefinisi-

kan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran meru-

pakan suatu proses analisis dari kebutuhan dan tuju-

an belajar, mengembangkan materi kegiatan belajar 

mengajar dan kegiatan penilaian hasil belajar, merevisi 
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kegiatan belajar mengajar dan penilaian hasil belajar 

siswa. 

Dalam rangka menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran menurut Kemp (2004: 13), terdapat 

sepuluh komponen yang perlu mendapat guru yaitu: 

 (1) perkirakan kebutuhan belajar untuk meran-

cang suatu program pembelajaran, menyatakan 

tujuan, kendala dan prioritas yang harus diketa-
hui, (2) pilih pokok bahasan atau tugas untuk 

dilaksanakan dan tunjukkan tujuan umum yang 

akan dicapai, (3) teliti ciri siswa yang harus 

mendapat perhatian selama proses pembelajaran, 

(4) tentukan isi pelajaran dan uraikan unsur tugas 

yang berkaitan dengan tujuan, (5) nyatakan tuju-
an belajar an yang akan dicapai dari segi isi 

pelajaran dan unsur tugas, (6) rancang kegiatan 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

sudah  dinyatakan, (7) pilih sejumlah media untuk 

mendukung kegiatan pengajaran, (8) rincikan 
pelayanan penunjang yang diperlukan untuk 

mengembangkan dan melaksanakan semua kegi-

atan dan untuk memperoleh atau membuat 

bahan, (9) bersiap-siaplah untuk mengevaluasi 

hasil belajar dan hasil program, (10 tentukan 

persiapan siswa untuk mempelajari pokok bahas-
an dengan memberikan uji awal kepada mereka.  

 

2. Analisis Kompetensi dan Indikator dalam RPP 

Analisis kompetensi dan indikator dalam RPP 

pada dasarnya untuk mengetahui kompetensi yang 

perlu dikuasai oleh siswa sebagai hasil pembelajaran. 

Dalam merumuskan kompetensi dan indikator dapat 

disusun berdasarkan taksonomi Bloom yang meliputi 

ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk memberi 

gambaran pada masing-masing ranah tersebut dapat 

dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2.1 
Rumusan Kompetensi berdasarkan  

Taksonomi Bloom 
 

 Ranah Kompetensi Indikator Kompetensi 

Kognitif Mengetahui Menyebutkan,menuliskan,menyatakan,mengu
rutkan,mengidentifikasi,mendefinisiksn, 
mencocokkan, menamai, 
melabeli,menggambarkan. 

 Memahami Mererjemahkan, mengubah, 
menggeneralisasi, menguraikan dengan kata-
kata sendiri, menulis ulang dengan kata 
sendiri, meringkas, membedakan, 
mempertahankan, menyimpulkan, 
berpendapat, dan menjelaskan. 

 Menerapkan ide Mengoperasikan, menghasilkan, mengubah, 
mengatasi, menggunakan, 
menunjukkan,mempersiapkan, dan 
menghitung. 

 Analisis Menguraikan satuan menjadi unit-unit, 
membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian 
–bagian, membedakan antara dua yang sama 
,memilih, dan mengenali perbedaan dalam 
satu kesatuan. 

 Sintesis Merancang, merumuskan, 
mengorganisasikan, mengomplikasikan, 
mengomposisikan, membuat hipotesis, dan 
merencanakan. 

 Evaluasi Mengkritisi, menginterpretasi, menjastifikasi 
dan memberi penilaian. 

Afektif Penerimaan Mempercayai sesuatu atau orang, memilih 
sesuatu atau seseorang untuk 
diikuti,mengikuti,bertanya untuk diikuti, dan 
mengalokasikan  

 Tanggapan Mengonfirmasi,memberi jawaban, membaca 
pesan-pesan, membantu, melaksanakan, 
melaporkan, menampilkan. 

 Penanaman 
nilai 

Menginginkan, mengundang orang untuk 
terlibat, terlibat, mengusulkan, dan melakukan. 

 Pengorganisasi
an nilai-nilai 

Memverifikasi nilai,memilih nilai, 
mensistensikan nilai-nilai, mengintegrasikan 
nilai-nilai, menghubungkan nilai-nilai, 
mempengaruhi kehidupan dengan nilai-nilai. 

 Karakteristik 
kehidupan 

Menggunakan nilai-nilai sebagai pandangan 
hidup, mempertahankan niali-nilai yang sudah 
diyakini. 
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 Ranah Kompetensi Indikator Kompetensi 

Psiko-
motor 

Memperhatikan Mengamati proses, memberi perhatian pada 
tahap-tahap perbuatan, memberi perhatian 
sebuah artikulasi. 

 Peniruan Melatih,mengubah sebuah bentuk, 
membongkar sebuah struktur, membangun 
kembali sebuah struktur, menggunakan 
sebuah konstruk atau model. 

 Pembiasaan Membiasakan sebuah model atau perilaku 
yang sudah terbentuk, mengontrol kebiasaan 
agar tidak konsisten. 

 Penyesuaian Menyesuaikan model, membenarkan sebuah 
model untuk dikembangkan, dan 
menyekutukan model dengan kenyataan. 

(Rosyada, 2004: 140) 

 
Menurut Usman (2005: 34), domain kognitif 

menekankan pembelajaran yang berkaitan dengan 

fakta, konsep dan generalisasi yang dapat diperoleh 

melalui sumber-sumber skunder atau dengan melibat-

kan prosedur empiris. Kompetensi  kognitif terdiri atas 

enam bagian yaitu: (a) pengetahuan, (b) pemahaman, 

(c) penerapan, (d) analisis, (e) sintesis, dan (f) evaluasi. 

Domain afektif meliputi sikap, nilai, interes. 

Domain afektif ini ditujukan untuk menumbuhkan 

sikap mau menerima dan mengembangkan melalui 

penelitian ilmiah yang meliputi kegiatan observasi, 

mengukur, merumuskan hipotesis, membuat generali-

sasi, merencanakan dan melakukan percobaan. 

Kompetensi afektif terbagi kedalam lima kategori yaitu: 

(a) penerimaan, (b) pemberian respons, (c) penilaian, 

(d) pengorganisasian, dan (e) karakterisasi.  

Domain psikomotor berkaitan dengan ketram-

pilan motorik yang diperlukan untuk melaksanakan 
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tugas-tugas laboratorium. Kompetensi psikomotor 

terbagi kedalam empat kategori yaitu: (a) peniruan, (b) 

manipulasi, (c) ketetapan, dan (d) artikulasi. 

3. Manfaat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan 

langkah penting untuk mencapai keberhasilan pembe-

lajaran. Apabila rencana pelaksanaan pembelajaran 

tersebut disusun secara baik, menjadikan tujuan 

pembelajaran akan dapat tercapai secara efektif dan 

efisien. Menurut Suwardi (2007: 30) rencana pembela-

jaran memiliki manfaat sebagai berikut:  

(a) dapat mengarahkan dalam pelaksanaan pem-

belajaran, (b) dapat dijadikan dasar pemanfaatan 

sumber daya secara efektif, (c) dapat dijadikan alat 

untuk meramalkan hasil pembelajaran yang akan 
dicapai, dan (d) dapat dijadikan alat untuk mene-

mukan dan memecahkan masalah pembelajaran. 

 
2.1.2 Konsep Dasar Pengalaman Mengajar 

1. Pengertian Pengalaman Mengajar 

Menurut Siagian (2006: 60), pengalaman adalah 

keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang 

dari peristiwa yang dilalui dengan kehidupannya. 

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

pengalaman adalah sesuatu yang telah diketahui 

dengan berbagai cara dan medianya. Pengalaman di 

sini adalah pengalaman yang berhubungan dengan 

tugas mengajar yang dilakukan oleh guru.  
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Mengajar menurut Arifin (2000: 27), merupakan 

suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pela-

jaran kepada perserta didik agar dapat menerima, 

menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan 

pelajaran. Dari definisi ini tergambar bahwa mengajar 

adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan 

timbal balik antara siswa dan guru yang sama-sama 

aktif melakukan kegiatan. 

Berkaitan dengan pengalaman mengajar, Biggs 

(2001: 83), membagi pengertian pengalaman mengajar 

dalam tiga macam pengertian, yaitu: 

1. Pengertian kuantitatif (yang menyangkut 
jumlah pengetahuan yang diajarkan). Mengajar 
berarti the tranmission of knowledge, yakni 

penularan pengetahuan. Kegagalan dianggap 

semata-mata karena siswa sendiri yang kurang 

kemampuan, kurang motivasi, atau kurang 

pesiapan; 

2. Dalam pengertian intitusional, mengajar berar-
ti the efficient orchestration of teaching skill, 

yakni penataan segala kemampuan mengajar 

secara efisien. Dalam pengertian ini, guru 

dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan 

berbagai teknik mengajar untuk bermacam-
macam siswa yang berbeda bakat, kemampuan 

dan kebutuhannya;  

3. Dalam pengertian kualitatif, mengajar berarti 
the facilitation of learning yakni upaya mem-

bantu memudahkan kegiatan belajar siswa. 

Dalam hal ini, guru berinteraksi sedemikian 
rupa dengan siswa sesuai dengan konsep 

kualitatif, yakni agar siswa belajar dalam arti 

membentuk makna dan pemahamannya sen-

diri. Jadi, guru harus melibatkan siswa dalam 

aktivitas belajar secara efektif. Pengajaran 
kualitatif lebih terpusat pada siswa (student 
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centered). Sedangkan pengajaran kuantitatif 

lebih terspusat pada guru (teacher centered). 

 
2. Pengalaman Guru dalam Menyusun Perencanaan 

Pembelajaran 

Menurut Suwardi (2007: 29), perencanaan 

adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (what 

is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) 

yang berkaitan dengan kebutuhan penentuan tujuan, 

prioritas, program, dan alokasi sumber.  

Pembelajaran berarti adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan yang dimaksudkan menca-

kup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Dengan demikian, pembelajaran dapat diartikan 

proses yang dirancang untuk mengubah diri seseo-

rang, baik aspek kognitif, afektif, maupun psiko-

motornya. 

Berdasarkan definisi perencanaan dan pembela-

jaran seperti diuraikan di atas, maka perencanaan 

pembelajaran dapat didefinisikan suatu proses dan 

cara berfikir mengenai sesuatu hal yang akan dila-

kukan dengan tujuan agar seseorang dapat berubah. 

Perubahan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotornya. 

Perencanaan pembelajaran dalam hal ini di 

antaranya meliputi: (a) menyusun program tahunan, 

(b) menyusun program semesteran, (c) menyusun 
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analisis materi pelajaran, (d) menyusun program satu-

an pelajaran dan (e) menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

Menurut Mathur Muslih (2007: 53), rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rancangan 

pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan 

diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Berda-

sarkan RPP inilah seorang guru diharapkan bisa 

menerapkan pembelajaran secara terprogram. Karena 

itu, RPP harus mempunyai daya terap (aplicable) yang 

tinggi. Tanpa perencanaan yang matang, mustahil 

target pembelajaran bisa tercapai secara maksimal.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran minimal 

mencakup komponen-komponen  berikut: (a) standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator penca-

paian hasil belajar, (b) tujuan pembelajaran, (c) materi 

pembelajaran, (d) pendekatan dan metode pembela-

jaran, (e) langkah-langkah kegiatan pembelajaran,     

(f) alat dan sumber belajar dan (g) evaluasi pembela-

jaran. 

3. Pengalaman Guru dalam Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlang-

sung dalam sitruasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari 

proses pendidikan. Guru memiliki peran yang penting 
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dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran 

yang dilaksanakannya.  

Agar supaya dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas mengajarnya dalam rangka memberikan 

kesempatan belajar bagi siswa secara maksimal, maka 

guru dituntut memiliki pengalaman menerapkan 

keterampilan dasar mengajar dengan baik. Keteram-

pilan dasar mengajar menurut Usman (2005: 21) di 

antaranya meliputi:  

(a) mengelola kelas, (b) membuka dan menutup 
pelajaran (set induction and closure), (c) menje-

laskan (explaning skills), (d) membimbing diskusi 

kelompok kecil, (e) bertanya (questioning skills), (f) 

memberi penguatan (reinforcement skills), dan (g) 

mengadakan variasi (variation skills). 

 
4. Pengalaman Guru dalam Penilaian Pembelajaran 

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, 

selain kemampuan pengelolaan kegiatan  pembela-

jaran, berarti guru juga dituntut memiliki kemampuan 

untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan kegiat-

an pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus mema-

hami dan menguasai teknik penilaian dan evaluasi 

pembelajaran. 

Kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran 

merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan 
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untuk memperoleh data sebagai dasar untuk mem-

buat keputusan. Menurut Suwardi (2007: 88) dalam 

melaksanakan penilaian guru perlu memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut:  

(a) proses penilaian merupakan bagian integral 

dari kegiatan belajar mengajar (b) penilaian harus 

dipandang sebagai strategi untuk memotivasi 

belajar siswa, (c) hasil penilaian dapat dijadikan 

sumber informasi, (d) dalam melaksanakan peni-
laian perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

maksudnya, pelaksanaan penilaian didasarkan 

pada karakteristik siswa sesuai dengan kebutuhan 

belajarnya, dan (e) pelaksanaan penilaian dengan 

menggunakan berbagai alat evaluasi. 

 

Sedangkan prinsip-prinsip penilaian yang harus 

diperhatikan guru menurut Suwardi (2007: 91) adalah: 

(a) valid, maksudnya penilaian harus memberikan 
informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa, 

(b) mendidik, maksudnya penilaian harus memberi 

sumbangan positif terhadap pencapaian belajar 

siswa, (c) berorientasi kepada kompetensi, mak-

sudnya penilaian harus menilaia pencapaian kom-

petensi yang dimaksud dalam kurikulum, (c) adil, 
maksudnya penilaian adil terhadap semua siswa 

dengan tidak nenbedakan latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya, bahasa, dan jenis kelamin, (d) 

terbuka, maksudnya kriteria penilaian dan dasar 

pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka 
bagi semua pihak, (e) berkesinambungan, mak-

sudnya penilaian dilakukan secara berencana, 

bertahap dan terus menerus untuk memperoleh 

gambaran tentang perkembangan belajar siswa 

sebagai hasil kegiatan belajarnya, (f) menyeluruh, 

maksudnya penilaian dapat dilakukan dengan 
berbagai teknik dan prosedur, termasuk pengum-

pulan bukti-bukti hasil belajar siswa, dan (g) ber-

makna, maksudnya penilaian hendaknya mudah 

dipahami mempunyai arti, berguna dan dapat 

ditindak lanjuti oleh semua pihak. 
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 Penilaian dapat dilakukan baik dalam bentuk 

tertulis (paper and pencil test), kinerja atau keteram-

pilan (performance), penugasan (project), hasil karya 

(product), maupun pengumpulan kerja siswa 

(portofolio). Dalam praktiknya penilaian pembelajaran 

ini harus memerhatikan tiga ranah (domain) yaitu 

(Depdiknas, 2005:  13):  

(1) domain kognitif (pengetahuan atau yang 
mencakup kecerdasan bahasa dan kecerdasan 

logika matemati-ka), (2) domain afektif (sikap dari 

nilai atau yang mencakup kecerdasan antar 

pribadi dan kecerdasan intra pribadi, dengan kata 

lain kecerdasan emosional) dan (3) domain psiko-
motor (keterampilan atau yang mencakup kecer-
dasan kinestik, kecerdasan visual-spasial, dan 

kecerdasan musical)  

 
2.1.3 Konsep Dasar Pelatihan Guru 

1. Pengertian Pelatihan Guru 

Pelatihan merupakan pemerolehan pengetahuan 

tentang pokok persoalan oleh peserta dan mengarah-

kan pada tindakan perorangan mendorong timbulnya 

perbaikan dalam pekerjaan (Lynton: 2002: 13). Para 

peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan ter-

tentu. Soekijo (2000: 27), berpendapat bahwa pelatih-

an (training) merupakan bagian dari pendidikan yang 

tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau 

keterampilan khusus seseorang atau kelompok.  
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Beberapa asumsi yang mendasari konsep pela-

tihan guru menurut Lynton (2002: 13) adalah:  

(a) perolehan pengetahuan tentang pokok per-

sonalan oleh peserta mengarah pada tindakan,   

(b) peserta mempelajari apa yang dijarkan oleh 

penatar, (c) tindakan perorangan mendorong tim-
bulnya perbaikan dalam pekerjaan dan (d) pela-

tihan merupakan tanggung jawab dari organisasi 

peserta, peserta itu sendiri dan lembaga pelatihan. 

 
2. Tujuan Pelatihan Guru 

Menurut Nurtain (2005: 105), tujuan pelatihan 

bagi guru secara rinci adalah:  

(a) peningkatan program pengajaran dan proses 

belajar mengajar, sehingga dapat ikut mendorong 

perkembangan pendidikan, (b) memperkenalkan 

guru dengan berbagai sumber media dan material-
nya, (c) memantapkan sedikitnya empat kompe-

tensi, yaitu: kompetensi kemampuan akademik, 

kompetensi kemampuan profesional, kompetensi 

seni dan keterampilan teknis dan kompetensi ke-

terampilan kemasyarakatan, (d) belajar mengem-
bangkan, mencoba menerapkan, menilai prosedur 

dan pelaksanaan praktek hal-hal baru dalam 

pembelajaran, (e) membekali guru secara konstan 

sesuai dengan perubahan-perubahan dalam pe-

ngembangan kurikulum sekolah, (f) lebih memper-

luas horison pengetahuan akademik, profesional 
dan teknis dalam bentuk isi, metode maupun 

keterampilan yang harus dikuasai, dan (g) mem-

buka kesempatan bagi guru-guru untuk mengem-

bangkan dirinya sendiri secara profesional. 

 
3. Hasil Pelatihan Guru 

Hasil pelatihan merupakan manfaat yang diper-

oleh setelah mengikuti pelatihan. Kaitannya dengan 
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keberhasilan pelatihan, Weiss (2002: 39) memberikan 

beberapa kriteria keberhasilan pelatihan, yaitu:  

(a) pengukuran keberhasilan terhadap orang yang 
perlu dilayani (measuring effect on person servied). 

Pengukuran ini meliputi sikap, nilai, kepribadian, 

pengetahuan dan keterampilan yang diperkirakan 

hasil dari program pelatihan, (b) pengukuran 
keberhasilan terhadap lembaga (measuring effect 
on agencies). Dengan pengukuran hasil program 

pelatihan terhadap lembaga akan memberikan 

sumbangan untuk penyempurnaan atau pembe-

nahan pengelolaan penyelenggaraan program,      

(c) pengukuran  keberhasilan  terhadap  sistem  
lebih luas (measuring effect on legger system). 

Dapat dijadikan keberhasilan suatu program men-

cakup sistem yang lebih luas, berbagai lembaga 

terkait dalam satu sistem, dan (d) pengukuran 
keberhasilan terhadap publik (measuring effect on 
publik). Jika program di arahkan untuk mem-

pengaruhi nilai dan sikap masyarakat, maka 
keberhasilan program terhadap masyarakat yang 

tidak secara langsung dikenal dikenai program 

perlu diketahui pula. 

 

Gambaran keberhasilan dari pelatihan guru 

menurut Lynton (2002: 256), adalah sebagai berikut:  

(a) hasil pelatihan untuk mendukung inovasi 

dalam melaksanakan tugas pembelajaran, (b) hasil 

pelatihan untuk hubungan pribadi dengan keorga-
nisasian (sekolah, Dinas Pendidikan Nasional) dan 

(c) hasil pelatihan untuk memperoleh jasa-jasa 

tambahan. 
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2.1.4 Konsep Dasar Pembinaan akademis pengawas  

1. Pengertian Pembinaan Akademis Pengawas  

  Dalam proses pendidikan pembinaan akademis 

pengawas merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dalam upaya peningkatan kinerja guru, potensi bela-

jar, manajemen sekolah dan mutu pendidikan di 

sekolah. Menurut Sahertian, (2000: 17), pembinaan 

akademis pengawas diartikan sebagai usaha dari 

petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru 

dan petrugas-petugas lainnya dalam memperbaiki 

pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi per-

tumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru serta 

merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran 

dan metode serta evaluasi pengajaran.  

Dari pengertian pembinaan akademis pengawas 

yang dikemukakan seperti tersebut di atas, dapat 

dirumuskan bahwa pembinaan akademis pengawas 

pengajaran tidak lain dari usaha memberi layanan 

kepada guru-guru baik secara individual maupun 

secara kelompok dalam usaha memperbaiki penga-

jaran. Kata kunci dari pemberi pembinaan akademis 

pengawas pada akhirnya ialah memberikan layanan 

dan bantuan. 

 
2. Tujuan Pembinaan Akademis Pengawas 

Tujuan pembinaan akademis pengawas di 

samping memberikan bantuan dan layanan kepada 

guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran, 
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mengembangkan kompetensi profesional guru, juga 

untuk meningkatkan kesempatan dan kualitas belajar 

siswa. Pendapat ini sesuai dengan apa yang dikemu-

kakan Oliva (1984: 12), bahwa sasaran pembinaan 

akademis pengawas pendidikan adalah: (a) mengem-

bangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di 

sekolah, (b) meningkatkan proses belajar mengajar di 

sekolah dan (c) mengembangkan seluruh personalia di 

sekolah. 

 

3. Fungsi Pembinaan Akademis Pengawas  

Fungsi utama pembinaan akademis pengawas 

ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas   

pembelajaran. Hal ini senada dengan yang disampai-

kan oleh Briggs (Sahertian, 2000: 21), bahwa fungsi 

utama pembinaan akademis pengawas bukan perbaik-

an pembelajaran saja, tapi untuk mengkoordinasi, 

menstimulasi dan mendorong ke arah pertumbuhan 

profesi guru. Dengan kata lain bahwa fungsi utama 

pembinaan akademis pengawas adalah memperbaiki 

situasi belajar mengajar dalam arti yang luas.  

 Menurut Swearingen (Sahertian, 2000: 21), 

fungsi utama pembinaan akademis pengawas di 

antaranya adalah sebagai berikut:  

(a)  mengkoordinasi semua usaha sekolah, (b) me-

lengkapi kepemimpinan sekolah, (c) memperluas 

pengalaman guru-guru, (d) menstimulasi usaha-

usaha yang kreatif, (e) memberi fasilitas dan 
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penilaian yang terus-menerus, (f) menganalisis 

situasi belajar mengajar, (g) memberikan penge-

tahuan dan keterampilan, dan (h) memberikan 
wawasan yang lebih luas dalam merumuskan 

tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan 

mengajar guru. 

 
4. Tugas Pengawas TK/SD sebagai Pengawas Pen-

didikan 

Jika ditinjau dari fungsi manajemen yang meli-

puti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarah-

an, dan pengawasan, maka pembinaan akademis 

pengawas TK/SD termasuk pada fungsi pengawasan. 

Rifai (1982: 12), menyatakan bahwa tugas pengawas 

TK/SD adalah memeriksa keadaan, mengadakan 

koreksi/perbaikan dan juga usaha peningkatan seba-

gai tindak lanjut. Pada dasarnya tugas pokok penga-

was TK/SD itu ada dua, yaitu pemeriksaan dan 

pembinaan. Adapun sasarannya adalah semua kompo-

nen dengan segala kegiatannya, di sekolah termasuk 

murid, guru, alat pelajaran, perlengkapan.  

Jika semua komponen ini dihubungkan dengan 

tujuan pendidikan di sekolah yaitu hasil belajar siswa, 

maka menurut Rifai (1982: 13) tugas pengawas TK/SD 

dapat divisualisasikan seperti gambar  berikut: 
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          (1)                (2)                      (3)                   (4)                  (5) 

Gambar 2.1 
Sasaran Pembinaan Akademis Pengawas Sekolah 

 

 
5. Orientasi Pembinaan Akademis Pengawas TK/SD 

Menurut Sahertian (1992: 62), orientasi pelak-

sanaan pembinaan akademis pengawas pengajaran 

bersifat langsung (directive) dan tidak langsung (non 

directive). Prilaku pengawas pendidikan yang nampak 

dalam orientasi langsung di antaranya: (a) menje-

laskan (clarifying), (b) menampilkan (presenting),        

(c) mengarahkan (directing), (d) mendemonstrasikan 

(demonstrating), (e) menstandarkan (standardicing) dan 

(f) meyakinkan (reinforcing). 

Pendektan non directive bertolak dari asumsi 

dasar, bahwa guru mampu menganalisa dan meme-

cahkan masalah yang berhubungan dengan pelajaran-

nya sendiri. Kecuali kalau guru merasa bahwa ia 

membutuhkan bantuan dan ia ingin memikul 

tanggungjawab bagi perbaikan proses belajar mengajar 

(PBM). Oleh karena itu pengawas TK/SD harus 

mengerti kedudukannya sebagai fasilitator agar lebih 

banyak menggunakan cara-cara informal. Pengawas 

Kepemimpinan 
Kepala 
Sekolah 

Kemampuan 
Profesional 
guru 

Situasi 
belajar 
mengajar 

Proses 
belajar 
mengajar 

Hasil 
belajar 
murid 
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TK/SD harus mengurangi cara-cara yang bersifat 

struktural dan birokratis. Ini tidak berarti pengawas 

TK/SD harus pasif dan guru mempunyai hak meng-

ajar yang otonom. 

 Lebih lanjut menurut Sahertian (1992: 76) 

dalam pendekatan non directive, seorang pengawas 

pendidikan mempunyai prilaku sebagai berikut:        

(a) mendengarkan (listening), (b) menjelaskan 

(clarifying), (c) menguatkan (encouraging), dan (d) me-

nyajikan (presenting). Melalui cara-cara seperti ini, 

diharapkan guru-guru dapat menemukan dirinya 

sendiiri. Pengawas TK/SD mengambil inisiatif untuk 

melihat evaluasi guru dan melalui cara itu guru dapat 

menemukan dirinya sendiri.  

Dalam pendekatan tidak langsung ini, ada baik-

nya bila pengawas TK/SD menggunakan instrumen 

pencatatan data yang terdiri dari lima langkah yaitu: 

(a) pre conference, (b) observation, (c) analysis and 

Interpretation, (d) post conperence dan (e) post analysis 

(Sahertian, 1992: 77). Dalam pembinaan akademis 

pengawas TK/SD yang bersifat non directive  gurulah 

yang menentukan langkah-langkah bila akan diada-

kan percakapan. Jadi bukan inisiatif pengawas TK/SD 

seperti pada pendekatan directive tapi gurulah yang 

mengambil inisiatif. 
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6. Pembinaan Akademis Pengawas TK/SD dalam 

Meningkatkan Kemampuan Guru Menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembinaan akademis pengawas TK/SD mene-

kankan pada layanan, kerja sama dan  membantu 

guru untuk mencapai tujuan akhir, yaitu membentuk 

siswa menjadi manusia yang diharapkan, baik secara 

individu maupun secara kelompok. Oleh karena itu 

dalam PBM guru harus dapat berperan sebagai 

planner, designer, aktor, motivator dan evaluator. 

Salah satu tugas pengawas TK/SD dalam 

rangka meningkatkan kemampuan guru menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran ialah mengem-

bangkan, menganalisa, dan mengimplemantasikan 

kurikulum yang diterapkan di sekolah. Dalam rangka 

mengembangkan dan menganalisa kurikulum sekolah, 

pengawas TK/SD membantu guru kesulitan dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan 

perangkat pembelajaran lainnya, serta membantu 

kesulitan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembela-

jaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran sehingga 

diharapkan dengan pembinaan akademis pengawas 

TK/SD dapat meningkatkan kinerja dan profesionalis-

me guru. 

Berkaitan dengan pembinaan akademis penga-

was TK/SD dalam meningkatkan kemampuan guru 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menu-
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rut Sahertian (1984: 85), pembinaan akademis penga-

was TK/SD memiliki peran, di antaranya sebagai 

berikut:  

(a) membantu guru-guru melihat dengan jelas 

kaitan antara tujuan-tujuan pengajaran, (b) mem-
bantu guru-guru agar lebih mampu membimbing 
pengalaman belajar (learning experience) dan ke-

aktifan belajar (learning activities) dari para siswa, 

(c) membantu guru-guru menggunakan berbagai 

sumber dan media pembelajaran, (d) membantu 

guru-guru menetapkan metode dan teknik meng-

ajar yang lebih berdayaguna dan berhasil guna,  
(e) membantu guru-guru dalam menganalisa 

kesulitan-kesulitan dan kebutuhan belajar para 

siswa dan (f) membantu guru-guru dalam menilai 

proses belajar dan hasil belajar siswa (membantu 

guru dalam menyusun perangkat evaluasi secara 
tepat). 

 

2.2  Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir berkaitan dengan pengaruh, 

pengalaman mengajar, pelatihan guru dan pembinaan 

akademis pengawas TK/SD seperti Gambar 2.2  

Gambar 2.2 
Kerangka Pikir Penelitian 
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Keterangan: 

1. Pengaruh pengalaman mengajar (X1) terhadap kemam-
puan guru SD Negeri se Kecamatan Brati dalam 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran  (Y). 

2. Pengaruh pelatihan guru (X2) terhadap kemampuan 

guru SD Negeri se Kecamatan Brati dalam menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran  (Y). 

3. Pengaruh pembinaan akademis pengawas TK/SD (X3) 
terhadap kemampuan guru SD Negeri se Kecamatan 

Brati dalam menyusun rencana pelaksanaan pem-

belajaran  (Y). 

4. Pengaruh pengalaman mengajar, pelatihan guru dan 

pembinaan akademis pengawas TK/SD secara bersa-
ma-sama terhadap kemampuan guru SD Negeri se 

Kecamatan Brati dalam menyusun rencana pelaksa-

naan pembelajaran  (Y). 

 

2.3 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan mengalaman menga-

jar, terhadap kemampuan guru SD Negeri se 

Kecamatan Brati dalam menyusun rencana pelak-

sanaan pembelajaran (RPP); 

2. Ada pengaruh yang signifikan pelatihan guru ter-

hadap kemampuan guru SD Negeri se Kecamatan 

Brati dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP); 

3. Ada pengaruh yang signifikan pembinaan akademis 

pengawas TK/SD terhadap kemampuan guru SD 
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Negeri se Kecamatan Brati dalam menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 

4. Ada pengaruh yang signifikan, pengalaman menga-

jar, pelatihan guru dan pembinaan akademis 

pengawas TK/SD secara bersama-sama terhadap 

kemampuan guru SD Negeri se Kecamatan Brati 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembela-

jaran (RPP); 

5. Pelatihan guru, merupakan variabel yang dominan 

pengaruhnya terhadap kemampuan guru SD Negeri 

se Kecamatan Brati dalam menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 


