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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran guru yang besar adalah sebagai pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik (Safari, 2009). Soedijarto 

(2005) menyatakan bahwa kompetensi profesional 

guru meliputi merancang dan merencanakan program 

pembelajaran, mengembangkan program pembelajar-

an, mengelola pelaksanaan pembelajaran, menilai 

proses dan hasil pembelajaran dan mendiagnosis 

faktor yang mempengaruhi proses belajar. 

Kompetensi profesional guru tercermin dalam 

kurikulum operasional yang dikenal dengan Kuri-

kulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disu-

sun dan dilaksanakan dalam masing-masing satuan 

pendidikan. Salah satu komponen penting dalam KTSP 

adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pem-

belajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar 

yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan 

dalam silabus. Lingkup RPP umumnya mencakup satu 

indikator dasar atau beberapa indikator untuk satu 

atau dua kali pertemuan. Dalam menyusun RPP, guru 

diharapkan memiliki berbagai kompetensi sebagai-
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mana tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005 pasal 

10 dimana guru dituntut untuk memiliki kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional (Safari, 2009). 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah pada Lampiran Peraturan Menteri tersebut 

bab II, bagian B tentang Struktur Kurikulum Pendi-

dikan Umum, butir 1.c. dinyatakan bahwa pem-

belajaran kelas I – III Sekolah Dasar dilaksanakan 

melalui pendekatan tematik. 

RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan 

guru sebelum mengajar. Persiapan ini lebih mengacu 

pada rencana pembelajaran yang didesain secara 

sadar dengan mendasarkan diri pada kompetensi yang 

hendak dicapai. Dalam PP No 19 tahun 2005 pasal 20 

menyebutkan bahwa RPP merupakan rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pem-

belajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan 

dalam silabus. Oleh Safari (2009) persiapan di sini 

diartikan sebagai persiapan tertulis ataupun persiapan 

mental, situasi emosional yang dibangun, lingkungan 

produktif, termasuk meyakinkan pembelajar untuk 

mau terlibat secara penuh. Mengingat kompleksnya 

penyusunan RPP di atas maka kualifikasi guru sebagai 

penyusun RPP merupakan faktor utama yang sangat 

penting, begitu juga halnya dengan faktor lainnya 
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seperti pengalaman ataupun pelatihan yang pernah 

diperoleh guru. 

RPP sendiri dirancang berbeda menurut tingkat-

an kelas. Pada siswa sekolah dasar kelas I hingga 

kelas III, RPP didesain dalam bentuk tematik. RPP 

tematik adalah RPP yang disusun bagi siswa kelas I, 

kelas II, dan kelas III yang mengacu pada tema-tema 

tertentu, dimana siswa diharapkan mencapai kom-

petensi berdasarkan tema yang diberikan tersebut, 

dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran 

sekaligus menjadi satu tema. 

Pentingnya kualifikasi guru dalam penyusunan 

RPP dipertegas oleh hasil penelitian yang menunjuk-

kan bahwa masih banyak guru yang belum memahami 

secara benar RPP tematik akibat banyaknya guru yang 

tingkat pendidikannya hanya mencapai tingkat Diplo-

ma. Penelitian ini dilakukan oleh Mulyana (2010). 

Namun, penelitian Sri Warni (2010) menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal 

kemampuan penyusunan RPP jika ditinjau dari segi 

pendidikan guru. 

Perbedaan hasil temuan di atas mendorong 

dilakukannya penelitian pada penyusunan RPP oleh 

guru di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. 

Pertimbangan hasil supervisi yang dilakukan oleh para 

guru kelas I, II dan III di UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Kaloran, kompetensi guru dalam merenca-

nakan RPP tematik masih sangat bervariasi. Kenya-
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taan di lapangan ada beberapa guru mampu membuat 

RPP tematik sesuai dengan tuntutan KTSP namun 

masih banyak yang kurang mampu menyusun RPP 

tematik dengan benar. Salah satu bukti yang sering 

mengemuka adalah masih banyak guru yang membuat 

RPP yang hanya mengkopi milik teman atau copy-

paste dari internet tanpa diedit lebih dahulu.  

Untuk itu peneliti memandang perlu melakukan 

penelitian mengenai “Perbedaan Kompetensi Guru 

dalam Menyusun RPP Tematik ditinjau dari Latar 

Belakang Pendidikan di Kecamatan Kaloran, Temang-

gung”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian ter-

dahulu maka peneliti merumuskan masalah “adakah 

perbedaan kompetensi dalam menyusun RPP tematik 

ditinjau dari latar belakang pendidikan di Kecamatan  

Kaloran Temanggung?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti-

an ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan ke-

mampuan guru RPP tematik ditinjau dari latar be-

lakang pendidikan di Kecamatan Kaloran Temang-

gung. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan 

menambah wawasan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama yang berkaitan dengan 

pengembangan RPP tematik; 

2. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dalam penelitian lebih lanjut terhadap 

objek sejenisnya atau aspek lainnya yang belum 

tercakup dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan masukan bagi para guru dalam hal 

pengembangan kompetensi sebagai upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan; 

2. Sebagai bahan masukan kepada para praktisi 

pendidikan bahwa tujuan pendidikan nasional 

akan tercapai bila didukung oleh kualitas dan 

kompetensi yang baik dari para tenaga pendidik. 

 

 

 

 

 

 


