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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kompetensi Guru 

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak 

makna. Broke and Stone (Mulyasa, 2007) mengemu-

kakan bahwa kompetensi guru sebagai “descriptive of 

qualitative nature meaningful” (kompetensi guru meru-

pakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku 

guru yang penuh arti). Sementara Charles (Mulyasa, 

2007) mengemukakan bahwa: competency as rational 

performance which satisfactory meets the objective for a 

desired condition (kompetensi merupakan perilaku 

yang rasional untuk mencapai tujuan yang diharap-

kan). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru, 

dijelaskan bahwa: “Kompetensi adalah seperangkat 

pengatahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

Dari uraian tersebut, nampak bahwa kompetensi 

mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu 

yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru 

menunjukkan adanya performance dan perbuatan 

yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di 

dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikata-

kan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, 
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sedangkan performance merupakan perilaku nyata 

dalam arti tidak hanya diamati, tetapi mencakup 

sesuatu yang tidak kasat mata. 

Kompetensi dapat dipilah menjadi tiga aspek, 

yaitu (Slameto, 2007): 

(1) kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, 

sifat, pemahaman, aspirasi, dan harapan yang 

menjadi ciri karakteristik seseorang dalam menja-

lankan tugas, (2) ciri karakteristik kompetensi yang 
di gambarkan dalam aspek pertama itu tampil 

nyata dalam tindakan, tingkah laku, dan unjuk 

kerja, dan (3) hasil unjuk kerjanya itu memenuhi 

suatu kriteria standar kualitas tertentu.  

 

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan 

spiritual yang secara harafiah membentuk kompetensi 

standar profesi guru. Hal ini mencakup penguasaan 

materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembela-

jaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan 

profesionalisme (Slameto, 2007). 

Penguasaan materi meliputi pemahaman karak-

teristik dan substansi ilmu, sumber bahan pembela-

jaran, pemahaman, disiplin ilmu yang bersangkutan 

dalam konteks yang lebih luas. Demikian pula dalam 

penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan 

untuk memverifikasi dan menetapkan pemahaman 

konsep yang dipelajari, penyesuaian substansi dengan 

tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta pemaham-

an pembelajaran. 
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Pemahaman terhadap perserta didik meliputi 

berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan 

dalam berbagai aspek dan penerapannya (kognitif, 

afektif, dan psikomotor) dalam mengoptimalkan per-

kembangan dan pembelajaran. 

Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pema-

haman konsep dasar proses pendidikan dan pembela-

jaran bidang studi yang bersangkutan, serta penerap-

annya dalam pelaksanaan dan perkembangan pem-

belajaran. 

Pengembangan pribadi dan profesionalisme men-

cakup perkembangan intuisi keagamaan, kebangsaan 

yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengak-

tualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengem-

bangkan profesionalisme kepandidikan. 

Standar kompetensi adalah proses pencapaian 

tingkat minimal kompetensi standar yang dipersyarat-

kan oleh suatu profesi. Pelayanan pendidikan yang 

mengglobal menuntut standar profesi yang memenuhi 

persyaratan internasional dan nasional. Standar kom-

petensi dalam program sertifikasi lebih menekankan 

pada pemberian kompetensi minimal yang dipersyarat-

kan untuk melakukan unjuk kerja yang efektif di 

tempat tugas. Tempat tugas dalam program ini adalah 

tugas pendidikan (Mulyasa, 2007). 

Guru dalam era globalisasi memiliki tugas dan 

fungsi yang lebih kompleks, sehingga perlu memiliki 

kompetensi dan profesionalisme yang standar. Kompe-
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tensi guru lebih bersifat personal dan kompleks serta 

merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan 

potensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 

sikap dan nilai yang dimiliki seorang guru terkait 

dengan profesinya yang dapat direpresentasikan dalam 

amalan dan kinerja guru dalam mengelola pembelajar-

an di sekolah. Kompetensi ini digunakan sebagai 

indikator dalam mengukur kualifikasi dan profesio-

nalitas guru pada suatu jenjang dan jenis pendidikan 

(Depdiknas, 2004). 

 

2.2 Rencana Pelaksanaan Pelajaran Tematik 

2.2.1 Pengertian RPP Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena 

dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami 

konsep-konsep yang mereka pelajari melalui penga-

laman langsung dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dipahaminya. Pendekatan ini 

berangkat dari teori pembelajaran yang menolak 

proses latihan/hafalan (drill) sebagai dasar pemben-

tukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. 

Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh psikologi 

Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa 

pembelajaran itu haruslah bermakna dan berorientasi 

pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pendekatan 
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pembelajaran tematik lebih menekankan pada pene-

rapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu 

(learning by doing). 

Dalam pelaksanaannya, pendekatan pembelajar-

an tematik ini bertolak dari suatu tema yang dipilih 

dan dikembangkan oleh guru bersama siswa dengan 

memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pela-

jaran. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok 

yang menjadi pokok pembicaraan (Poerwadarminta, 

1983). Dengan tema diharapkan akan memberikan 

banyak keuntungan, di antaranya (Sukayati, 2009):  

1) siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu 

tema tertentu, 2) Siswa mampu mempelajari penge-

tahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 
dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama; 

3) pemahaman terhadap materi pelajaran lebih 

mendalam dan berkesan; 4) kompetensi dasar dapat 

dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa;   

5) Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan 
makna belajar karena materi disajikan dalam 

konteks tema yang jelas; 6) Siswa mampu lebih 

bergairah belajar karena dapat berkomunikasi 

dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu 

kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus 
mempelajari mata pelajaran lain; 7) Guru dapat 

menghemat waktu karena mata pelajaran yang di-

sajikan secara tematik dapat dipersiapkaan sekali-

gus dan diberikan dalam dua atau tiga pertemuan, 

waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan 

remedial, pemantapan, atau pengayaan. 

 

2.2.2 Karakteristik RPP Tematik 

Seperti yang kita pahami bahwa inovasi dilaku-

kan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang 
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mutlak dilakukan oleh seorang guru. Dengan mene-

rapkan pendekatan pembelajaran tematik di sekolah 

dasar bisa disebut sebagai suatu upaya untuk mem-

perbaiki kualitas pendidikan, terutama dalam rangka 

mengimbangi gejala penjejalan isi kurikulum yang 

sering terjadi dalam proses pembelajaran yang dilak-

sanakan di sekolah-sekolah kita. Penjejalan isi kuri-

kulum tersebut dikhawatirkan akan mengganggu 

perkembangan anak, karena terlalu banyak menuntut 

anak untuk mengerjakan aktivitas atau tugas-tugas 

yang melebihi kapasitas dan kebutuhan mereka. 

Dengan demikian, anak kehilangan sesuatu yang 

seharusnya bisa mereka kerjakan. Jika dalam proses 

pembelajaran, anak hanya merespon segalanya dari 

guru, maka mereka akan kehilangan pengalaman 

pembelajaran yang alamiah dan langsung (direct 

experiences). 

Pengalaman-pengalaman sensorik yang mem-

bentuk dasar kemampuan pembelajaran abstrak siswa 

menjadi tidak tersentuh, padahal ini merupakan 

karakteristik utama perkembangan anak usia sekolah 

dasar. Di sinilah mengapa pembelajaran tematik 

sebagai pendekatan baru dianggap penting untuk 

dikembangkan di sekolah dasar. 

Terdapat beberapa karakteristik yang perlu 

dipahami dari pembelajaran tematik ini, yaitu 

(Sukayati, 2009): 

1. Berpusat pada siswa (student centered). Hal ini 

sesuai dengan pendekatan belajar modern yang 
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lebih banyak menempatkan siswa sebagai sub-

jek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai 

fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemu-
dahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar; 

2. Dapat memberikan pengalaman langsung kepa-
da siswa (direct experiences). Dengan pengalam-

an langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu 

yang nyata (konkrit) sebagai dasar untuk me-
mahami hal-hal yang lebih abstrak; 

3. Pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak 

begitu jelas, bahkan dalam pelaksanaan di ke-

las-kelas awal sekolah dasar, fokus pembela-

jaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema 

yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan 
siswa; 

4. Menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. 

Dengan demikian, siswa dapat memahami kon-

sep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diper-
lukan untuk membantu siswa dalam meme-

cahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari; 

5. Bersifat luwes (fleksibel), sebab guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran 

dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan 
dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkung-

an dimana sekolah dan siswa berada; 

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai 

dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan 

demikian, siswa diberi kesempatan untuk 
mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. 

 

Penerapan pembelajaran tematik di sekolah 

dasar memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan-

nya, di antaranya (Catharina, 2010):  

1. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh 

siswa dalam kurikulum tingkat satuan pendi-

dikan masih terpisah-pisah ke dalam mata 
pelajaran-mata pelajaran yang ada. Hal ini 

akan menyulitkan guru dalam mengembang-

kan program pembelajaran tematik. Di samping 
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itu, tidak semua kompetensi dasar dapat dipa-

dukan; 

2. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik di-
butuhkan sarana dan prasarana belajar yang 

memadai untuk mencapai kompetensi dasar 

secara optimal. Jika tidak, maka proses pelak-

sanaan pembelajaran tematik tidak akan berja-

lan dengan baik, dan hal ini tentu saja akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang dica-
pai siswa; 

3. Belum semua guru sekolah dasar memahami 

konsep pembelajaran tematik ini secara utuh, 

bahkan ada kecenderungan yang menjadi 

kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu 
sifat konservatif guru, dalam arti bahwa pada 

umumnya guru merasa senang dengan proses 

pembelajaran yang sudah biasa dilakukannya 

yaitu pembelajaran yang konvensional. 

 

2.2.3 Mengapa RPP Tematik 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ada-

lah rencana yang menggambarkan prosedur dan pem-

belajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi 

dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabar-

kan dalam silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan 

sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-

pokok isi atau materi pembelajaran (Majid, 2007). RPP 

merupakan komponen penting dari kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP), yang pengembangannya 

harus dilakukan secara profesional. Tugas guru yang 

paling utama terkait dengan RPP berbasis KTSP ada-

lah menjabarkan ke dalam RPP yang lebih operasional 

dan rinci, serta siap dijadikan pedoman atau skenario 

dalam pembelajaran. Dalam mengembangkan RPP, 

guru diberi kebebasan untuk mengubah, memodifi-
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kasi, dan menyesuaikan silabus sesuai kondisi 

sekolah dan daerah, serta karakteristik peserta didik. 

Hal ini harus dipahami dan dilakukan guru, terutama 

kalau sekolah tempat mengajar tidak mengembangkan 

silabus sendiri, tetapi menggunakan silabus yang 

dikembangkan oleh Depdiknas atau silabus dari 

sekolah lain (Mulyasa, 2007). 

Satuan Pendidikan (Sekolah) diberikan kewe-

nangan secara leluasa untuk mengembangkan kuri-

kulum sesuai dengan karakteristik dan kondisi se-

kolah, serta kemampuan guru itu sendiri dalam men-

jabarkannya menjadi rencana pelaksanaan pembela-

jaran yang siap dijadikan pedoman pembentukan 

kompetansi peserta didik. Menurut Muslich (2007). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang 

akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. 

Agar guru dapat membuat RPP yang efektif dan ber-

hasil guna, dituntut untuk memahami berbagai aspek 

yang berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, dan 

prosedur pengembangan, serta cara mengukur efek-

tivitas pelaksanaannya dalam pembelajaran. 

Dalam tahap perencanaan, pertama-tama perlu 

ditetapkan kompetensi-kompetensi yang akan diwu-

judkan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan 

kompetensi-kompetensi tersebut, selanjutnya dikem-

bangkan tema, sub tema, dan topik-topik mata 

pelajaran yang akan diajarkan (Mulyasa, 2006). 
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Guru profesional harus mampu mengembang-

kan RPP yang baik, logis, dan sistematis, karena di 

samping untuk melaksanakan pembelajaran RPP 

mengemban ”professional accountability”, sehingga 

guru dapat mempertanggungjawabkan apa yang 

dilakukannya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang dikembangkan guru memiliki makna yang cukup 

mendalam bukan hanya kegiatan rutinitas untuk 

memenuhi kelengkapan administratif, tetapi merupa-

kan cermin dari apa yang terbaik untuk peserta 

didiknya. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki 

RPP yang matang sebelum malaksanakan pembela-

jaran, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. 

Cynthia (Mulyasa, 2006), mengemukakan bahwa 

proses pembelajaran yang dimulai dengan fase 

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, 

ketika kompetensi dan metodologi telah diidentifikasi 

akan membantu guru dalam mengorganisasikan 

materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan 

masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pem-

belajaran. Dalam istilah pembelajaran, memiliki haki-

kat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai 

upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya 

dalam belajar, siswa tidak hanya berinter-aksi dengan 

guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi berin-

teraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipa-

kai untuk mencapai tujuan pembelajaran (Uno, 2006). 

Ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran 

di SD, antara lain penemuan terbimbing, yaitu pen-
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dekatan dimana siswa diarahkan untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan dari serangkaian aktivitas yang 

dilakukan sehingga seolah-olah menemukan sendiri 

pengetahuan tersebut (Asy`ari, 2006). Dengan RPP 

yang optimal, guru dapat mengorganisasikan kompe-

tensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran 

secara lebih terarah. Hal tersebut diperkuat oleh 

Sumantri (Mulyasa, 2006) bahwa:  

Perencanaan yang baik sangat membantu pelak-

sanaan pembelajaran, karena baik guru maupun 
peserta didik mengetahui dengan pasti tujuan yang 

ingin dicapai dan cara mencapainya. Dengan 

demikian guru dapat mempertahankan situasi agar 

peserta didik dapat memusatkan perhatiannya 

pada pembelajaran yang telah diprogramkan. 

 

Agar tujuan pendidikan nasional tercapai maka 

pembelajaran diterapkan dengan prinsip bahwa:  

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebu-
tuhan, dan kepentingan peserta didik dan 

lingkungannya  

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip 

bahwa peserta didik memiliki posisi sentral 

untuk mengembangkan kompetensinya agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, man-diri 

dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Untuk mendukung 

pencapaian tujuan tersebut pengembangan 
kompetensi peserta didik disesuaikan dengan 

potensi, perkembangan, kebutuhan, dan ke-

pentingan peserta didik serta tuntutan ling-

kungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan 

pembelajaran berpusat pada peserta didik;    

2. Beragam dan terpadu  

Kurikulum dikembangkan dengan memperhati-

kan keragaman karakteristik peserta didik, 
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kondisi daerah, jenjang dan jenis pendi-dikan, 

serta menghargai dan tidak diskriminatif ter-

hadap perbedaan agama, suku, budaya, adat 
istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. 

Kurikulum meliputi substansi komponen 

muatan wajib kurikulum, muat-an lokal, dan 

pengembangan diri secara terpadu, serta 

disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan 

yang bermakna dan tepat antarsubstansi;  

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu penge-

tahuan, teknologi dan seni  

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesa-

daran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni yang berkembang secara dinamis. Oleh 
karena itu, semangat dan isi kurikulum 

memberikan pengalaman belajar peserta didik 

untuk mengikuti dan memanfaatkan perkem-

bangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan   
melibatkan pemangku kepentingan 
(stakeholders) untuk menjamin relevansi pendi-

dikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk 

di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia 

usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pe-

ngembangan keterampilan pribadi, keterampil-
an berpikir, keterampilan sosial, keterampilan 

akademik, dan keterampilan vokasional 

merupakan keniscayaan;  

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan 
dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan 

dan mata pelajaran yang direncanakan dan 

disajikan secara berkesinambungan antar se-

mua jenjang pendidikan;  

6. Belajar sepanjang hayat  

Kurikulum diarahkan kepada proses pengem-
bangan, pembudayaan, dan pemberdayaan pe-

serta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 

Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara 

unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, 

dan informal dengan memperhatikan kondisi 
dan tuntutan lingkungan yang selalu berkem-
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bang serta arah pengembangan manusia se-

utuhnya;  

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan 
kepentingan daerah 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhati-

kan kepentingan nasional dan kepentingan 

daerah untuk membangun kehidupan berma-

syarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepenting-

an nasional dan kepentingan daerah harus 
saling mengisi dan memberdayakan sejalan 

dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). 

 

2.3 Kemampuan Guru dalam Menyusun 

RPP 

Kemampuan guru dalam menyusun RPP mem-

punyai beberapa indikator (APKG DIKDAS, 1998) 

yaitu: 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran; 

2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber 

belajar; 

3. Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran; 

4. Merancang pengelolaan kelas; 

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan 

alat penilaian; 

6. Tampilan dokumen rencana pelaksanaan pem-
belajaran. 

 

2.4 Tingkat Pendidikan dan Kompetensi 

Guru SD 

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan 
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spiritual yang secara  harafiah membentuk kompetensi 

standar profesi guru. Hal ini mencakup penguasaan 

materi, pemahaman terhadap perserta didik, pembe-

lajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan 

profesionalisme. Dengan kata lain kemampuan meru-

pakan bagian dari kompetensi. 

Latar belakang guru yang mempengaruhi kom-

petensi dalam menampilkan unjuk kerjanya dapat 

dipilah menjadi dua, yaitu: (1) faktor internal guru 

yang bersangkutan seperti pendidikan, gender, golong-

an/pangkat pengalaman kerja, dan (2) faktor eksternal 

terutama lingkungan kerja/sekolah di tempat guru 

bertugas. Seperti kebijakan kepala sekolah menetap-

kan beban tugas guru (tugas pokok maupun tambah-

an), iklim/budaya sekolah, jumlah dan kualitas siswa 

yang dilayani, dukungan teman sejawat dari guru 

serta staf/stakeholder yang lain. Dalam kajian ini 

hanya dibatasi pada faktor pendidikan saja (Slameto, 

2007). 

Olivia dan Sahertian (dalam Slameto, 2007) 

mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

dalam kaitannya dengan kinerja guru dapat di-

kelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu pre-service 

education, in-service edication, dan in-service training. 

Adapun yang dimaksud dengan pre-service education 

adalah pendidikan yang didapatkan oleh seorang guru 

pada pendidikan sekolah sebelum mendapatkan tugas 

tertentu dan suatu jabatan. Adapun lembaga penye-

lenggara pre-service education tersebut adalah pendi-
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dikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan 

tinggi. Dengan kata lain pre-service education adalah 

pendidikan formal yang didapatkan oleh seseorang 

sebelum mendapatkan tugas dan jabatan tertentu. 

Dalam kaitannya dengan suatu jabatan tertentu, 

biasanya yang digunakan adalah pendidikan formal 

tertinggi yang didapat seseorang sebelum bertugas. 

In-service education adalah program pendidikan 

yang mengacu pada kemampuan akademik maupun 

profesional sesudah peserta didik mendapatkan tugas 

tertentu dalam suatu jabatan. Misalnya bagi guru SD 

meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan 

lanjut ke D2, D3, S1, dan sebagainya atau dari 

jurusan tertentu ke jurusan lain. Atau bisa juga 

dikatakan sebagai pendidikan formal yang ditempuh 

oleh seseorang untuk meningkatkan kemampuannya 

setelah mendapatkan tugas tertentu dalam suatu 

jabatan. Tujuan in-service education adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesi-

onal agar selalu up to date sehingga dapat bekerja 

lebih baik dari semula. 

In-service training adalah suatu usaha pelatihan 

yang memberi kesempatan kepada guru untuk 

mendapatkan pengembangan kinerja. Pelatihan adalah 

suatu proses pemberian bantuan bagi seseorang agar 

menguasai keterampilan khusus atau membantu 

memperbaiki kekurangan dalam pekerjaan mereka. 

Pelatihan juga merupakan salah satu upaya sistematis 

untuk mengembangkan sumberdaya manusia 
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(perorangan atau kelompok) dan juga kemampuan 

keorganisasian yang diperlukan untuk mengurus 

tugas sekarang maupun masa depan dan menang-

gulangi persoalan atau masalah yang timbul. Selain 

itu, juga untuk meningkatkan pengetahuan dari 

keterampilan seorang pegawai yang malaksanakan 

pekerjaan tertentu yang dirancang untuk memperbaiki 

unjuk kerja dalam tugas yang dihadapi atau dikerja-

kannya. 

 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

Pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki 

kualifikasi yang disyaratkan, kompetensi yang terstan-

dar, serta mampu mendukung dan menyelenggarakan 

pendidikan yang profesional. Salah satu bentuk profe-

sionalitas tenaga pendidik dapat diukur dari RPP yang 

disusunnya. Mengingat kompleksnya penyusunan RPP 

di atas maka kualifikasi guru sebagai penyusun RPP 

merupakan faktor utama yang sangat penting, begitu 

juga halnya dengan faktor lainnya seperti pengalaman 

ataupun pelatihan yang pernah diperoleh guru. 

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 

diploma. Penelitian ini dilakukan oleh Mulyana (2010). 
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Berangkat dari rumusan masalah “adakah 

perbedaan kompetensi guru lulusan DII dan S1 dalam 

menyusun RPP tematik di tinjau dari latar belakang 

pendidikan di Kecamatan Kaloran Temanggung ?”. 

Peneliti mengajukan hipotesis: ’’terdapat perbedaan 

signifikan kemampuan menyusun RPP pada guru yang 

berbeda latar belakang pendidikan di Kecamatan 

Kaloran Temanggung”. 


