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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden berdasar Usia 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

< 25 Tahun 15 17.9 

25 – 30 Tahun 8 9.5 

31 – 35 Tahun 1 1.2 

36 – 40 Tahun 6 7.1 

41 – 45 Tahun 10 11.9 

>45 Tahun 44 52.4 

Total 84 100 

 Sumber: Data Primer, 2012. 

 

Responden pada penelitian ini diambil dari 

semua SD di Kcamatan Kaloran, Kabupaten 

Temanggung. Ditilik dari segi usia sebagian besar 

responden pada penelitian ini berusia lebih dari 45 

tahun. Responden yang berusia di atas 45 tahun 

tercatat sebesar 52,4%.  

Ditinjau dari segi golongan umumnya para 

responden berada pada golongan IV sebesar 39,3%. 

Selengkapnya mengenai bagaimana distribusi respon-

den menurut golongan dapat disimak pada Tabel 4.2 

berikut ini. 
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Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Responden berdasar Golongan 

 
Golongan Frekuensi Persentase (%) 

II 7 8.3 

III 20 23.8 

IV 33 39.3 

- 24 28.6 

Total 84 100 

  Sumber: Data Primer, 2012. 

 

4.2 Analisis Deskriptif Kemampuan Menyu-

sun RPP 

4.2.1 Kompetensi Menyusun RPP: Mencantumkan 

Identitas 

 Salah satu komponen penting dalam menyusun 

RPP adalah bagaimana guru mencantumkan identitas 

mata pelajaran secara lengkap. Diskriptor untuk 

menentukan apakah guru telah secara lengkap men-

cantumkan identitas mata pelajaran adalah dengan 

dicantumkannya nama sekolah, mata pelajaran, 

kelas/semester, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator dan alokasi waktu.  
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Tabel 4.3 
Kompetensi Guru Mencantumkan Identitas 

Kompetensi 
Mencantum 
kan Identitas 

Interval 

Sarjana Diploma 

f % 
Rata- 
Rata 

f % 
Rata- 
rata 

Kurang < 1.75 3 5  

 

3,50 

-  -  

 

1,67 
Cukup 1.76 – 2.5 1 1.7 10 24 

Baik  2.51 – 3.25 28 46.7 8 42.7 

Baik Sekali > 3.26 28 46.7 6 33.3 

Total  60 100 24 100 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 
Pada Tabel 4.3 di atas tampak bahwa umumnya 

para guru yang berpendidikan sarjana baik dan baik 

sekali dalam hal mencantumkan identitas RPP diban-

ding dengan mereka yang berpendidikan diploma. 

Umumnya para guru yang berpendidikan sarjana telah 

mencantumkan identitas dengan baik dan atau baik 

sekali kecuali 6,7% guru yang masih tergolong kurang 

dan cukup. Sedangkan dari para guru yang berpen-

didikan diploma masih ditemui 24% guru yang kompe-

tensinya dalam pencatuman identitas masih tergolong 

cukup, sisanya dinilai telah berada dalam kategori 

baik dan baik sekali. Hal ini muncul dari sikap para 

guru yang memandang bahwa identitas pada RPP 

tidak benar-benar diperlukan. Mereka menganggap 

bahwa dengan hanya mencantumkan identitas/subjek 

mata pelajaran saja cukup. Sikap ini muncul pada 

hampir semua guru yang berpendidikan diploma. 
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 Pada Tabel 4.3 di atas juga tampak bahwa 

secara rata-rata kompetensi guru yang berpendidikan 

sarjana dalam hal mencantumkan identitas adalah 

sebesar 3,5. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata 

para guru yang berpendidikan sarjana mempunyai 

kompetensi mencantumkan identitas berada pada 

kategori baik sekali, karena nilai rata-ratanya lebih 

besar dari 3,25. Sedangkan kompetensi para guru 

yang berpendidikan diploma hanya  sebesar 1,67 yang 

berarti masih dalam kategori kurang, karena nilai 

rata-ratanya masih di bawah 1,75.  

 
4.2.2 Kompetensi Menyusun RPP: Tujuan Pembela-

jaran 

 Komponen lainnya yang penting dalam menyu-

sun RPP adalah bagaimana menentukan tujuan pem-

belajaran secara terukur, logis dan merupakan turun-

an dari kompetensi dasar dan standar kompetensi 

yang ditetapkan. Diskriptor yang dipakai dalam 

menilai tujuan pembelajaran yaitu RPP yang disusun 

memuat tujuan pembelajaran yang jelas, tujuan 

pembelajaran dalam RPP yang disusun merupakan 

bentuk operasional dari kompetensi dasar, RPP yang 

disusun mempunyai satu atau lebih tujuan pembela-

jaran dan tujuan pembelajaran dalam RPP mengacu 

pada pengalaman belajar. 
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Tabel 4.4 
Kompetensi Guru Mencantumkan Tujuan 

Pembelajaran 

Kompetensi 
Mencantum 

kan Tujuan 
Pelajaran 

Interval 

 

Sarjana 

 

 

Diploma 

 

f % 
Rata- 
Rata 

f % 
Rata- 
rata 

Kurang < 1.75 - -  

 

3,27 

15 62.5  

 

1,38 
Cukup 1.76 – 2.5 3 5 9 37.5 

Baik  2.51 – 3.25 38 63.3 - - 

Baik Sekali > 3.26 19 31.7 - - 

Total  60 100 24 100 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 

Dari Tabel 4.4 di atas terlihat ada perbedaan 

yang tegas dalam hal penyusunan tujuan pembela-

jaran. Umumnya, kemampuan guru yang berpendi-

dikan diploma dinilai kurang (62,5%) dan cukup 

(37,5%). Para guru yang berpendidikan diploma 

umumnya hanya mencantumkan satu tujuan pembe-

lajaran saja. Hal ini disebabkan karena daya kreati-

vitas guru diploma yang belum terasah dengan baik; 

banyak dari mereka yang menganggap dengan satu 

tujuan pembelajaran saja sudah lebih dari cukup 

tanpa memperhitungkan output apa yang nantinya 

ingin dicapai. 

Ini berbeda halnya dengan para guru yang ber-

pendidikan sarjana, hanya 5% guru yang dinilai me-

miliki kompetensi yang kurang dalam mencantumkan 

tujuan pelajaran. Sisanya para guru yang berpendi-
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dikan sarjana telah dianggap mempunyai kemam-

puan yang baik (63,3%) dan baik sekali (31,7%). 

Pada Tabel 4.4 di atas juga tampak bahwa 

secara rata-rata kompetensi guru yang berpendidikan 

sarjana dalam penyusunan tujuan pembelajaran 

adalah sebesar 3,27. Hal ini berarti bahwa secara rata-

rata para guru yang berpendidikan sarjana mempu-

nyai kompetensi menyusun tujuan pembelajaran 

berada pada kategori baik sekali, karena nilai rata-

ratanya lebih besar dari 3,25. Sedangkan kompetensi 

para guru yang berpendidikan diploma hanya sebesar 

1,38 yang berarti masih dalam kategori kurang, 

karena nilai rata-ratanya masih di bawah 1,75.  

 
4.2.3  Kompetensi Menyusun RPP: Materi Ajar 

 Kompetensi guru dalam menentukan materi ajar 

bagi siswa juga merupakan komponen penting dalam 

penilaian kompetensi guru dalam menyusun RPP. 

Adapun diskriptor yang digunakan untuk menen-

tukan kompetensi guru dalam menyusun materi ajar 

adalah bahan belajar sesuai dengan indikator penca-

paian kompetensi, bahan belajar mengacu/sesuai 

dengan tujuan, bahan belajar disusun secara siste-

matis dan menggunakan bahan belajar sesuai dengan 

kurikulum. 
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Tabel 4.5 
Kompetensi Mencantumkan Materi Ajar 

 

Kompetensi 
Mencantum 
kan Materi  

Ajar 

Interval 

 

Sarjana 

 

 

Diploma 

 

f % 
Rata- 
Rata 

f %   

Kurang < 1.75 - -  

 

3,33 

15 29.2  

 

1,78 
Cukup 1.76 – 2.5 3 5 9 70.8 

Baik  2.51 – 3.25 34 56.7 - - 

Baik Sekali > 3.26 23 38.3 - - 

Total  60 100 24 100 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 

 Pada Tabel 4.5 di atas terlihat bahwa para guru 

yang berpendidikan sarjana jauh lebih mampu menyu-

sun materi ajar dibanding yang berpendidikan diplo-

ma. Sebanyak 56,7% guru yang berpendidikan sarjana 

mampu mencantumkan materi ajar secara baik. 

Bahkan 38,3% guru yang berpendidikan sarjana 

malahan mampu mencantumkan materi ajar dalam 

RPP dengan baik sekali. Hal ini berbeda jauh dengan 

para guru yang berpendidikan diploma yang hanya 

berada pada kategori kurang (29,2%) dan cukup 

(70,8%). Para guru yang berpendidikan diploma sering 

salah menerjemahkan tujuan pembelajaran ke dalam 

materi ajar. Umumnya mereka hanya menyusun 

indikator pencapaian kompetensi saja. Ketika dihadap-

kan dengan kesesuaian bahan belajar dengan materi 
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ajar seringkali para guru ini tidak mampu menentu-

kan materi ajar yang sesuai. Keadaan ini timbul akibat 

perilaku guru yang selalu menggunakan RPP dan 

materi ajar dari tahun sebelumnya tanpa sekalipun 

melakukan evaluasi terhadap materi ajar. 

Pada Tabel 4.5 di atas juga tampak bahwa 

secara rata-rata kompetensi guru yang berpendidikan 

sarjana dalam penyusunan materi ajar adalah sebesar 

3,33. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata para guru 

yang berpendidikan sarjana mempunyai kompetensi 

menyusun materi ajar berada pada kategori baik 

sekali, karena nilai rata-ratanya lebih besar dari 3,25. 

Sedangkan kompetensi para guru yang berpendidikan 

diploma hanya  sebesar 1,78 yang berarti masih dalam 

kategori cukup, karena nilai rata-ratanya berada di 

antara 1,75 dan 2,25.  

 
4.2.4 Kompetensi Menyusun RPP: Metode Pem-

belajaran 

 Diskriptor yang digunakan dalam menyusun 

metode pembelajaran adalah pemilihan metode dise-

suaikan dengan tujuan pembelajaran, pemilihan 

metode disesuaikan dengan materi, penataan alokasi 

waktu proses pembelajaran sesuai dengan proporsi 

dan penetapan metode berdasarkan pertimbangan 

kemampuan siswa.  
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Tabel 4.6 
Kompetensi Mencantumkan Metode Pembelajaran 

 
 

Kompetensi 
Mencantum 
kan Metode 

Pembelajaran 
 

 

 

Interval 

 

Sarjana 

 

 

Diploma 

 

f % Rata- 
Rata 

f % Rata- 
rata 

Kurang < 1.75 1 1.7  

 

3,47 

12 50  

 

1,5 
Cukup 1.76 – 2.5 3 5.0 12 50 

Baik  2.51 – 3.25 23 38.3 - - 

Baik Sekali > 3.26 33 55.0 - - 

Total  60 100 24 100 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 

Sesuai dengan Tabel 4.6 tampak bahwa dalam 

hal penyusunan metode pembelajaran para guru yang 

berpendidikan sarjana jauh lebih mumpuni dengan 

yang berpendidikan diploma. Hasil pengamatan me-

nunjukkan bahwa hanya 6,7% guru yang berpen-

didikan sarjana yang mempunyai kompetensi yang 

kurang dan cukup dalam mencantumkan metode 

pembelajaran dengan tidak lengkap, hanya menyusun 

metode pembelajaran yang terdiri dari satu atau dua 

diskriptor saja. Sebanyak 38,3% guru yang berpen-

didikan sarjana mampu menampilkan kompetensi 

yang digolongkan baik, dan 55% guru yang berpen-

didikan sarjana dinilai baik sekali dalam hal kompe-

tensi mencatumkan metode pembelajaran. Hal ini 

berbeda jauh dengan para guru yang berpendidikan 



 

42 

diploma yang secara keseluruhan hanya berada pada 

kategori kurang (50%) dan cukup (50%). 

Kekurangan para guru yang berpendidikan 

diploma ini seringkali muncul akibat penggunaan RPP 

(termasuk komponen metode pembelajaran) yang 

sebenarnya telah digunakan pada tahun-tahun sebe-

lumnya tanpa sedikitpun usaha untuk memperbaiki-

nya. 

Pada Tabel 4.6 di atas tampak juga bahwa 

secara rata-rata kompetensi guru yang berpendidikan 

sarjana dalam penyusunan metode pembelajaran 

adalah sebesar 3,47. Hal ini berarti bahwa secara rata-

rata para guru yang berpendidikan sarjana mempu-

nyai kompetensi menyusun metode pembelajaran 

berada pada kategori baik sekali, karena nilai rata-

ratanya lebih besar dari 3,25. Sedangkan kompetensi 

para guru yang berpendidikan diploma hanya sebesar 

1,5 yang berarti masih dalam kategori cukup, karena 

nilai rata-ratanya kurang dari 1,75.  

 

4.2.5 Kompetensi Menyusun RPP: Kegiatan Pem-

belajaran 

 Diskriptor yang digunakan untuk menilai 

kegiatan pembelajaran adalah: kegiatan pembelajaran 

pada RPP yang disusun memuat kegiatan pendahu-

luan; kegiatan pembelajaran pada RPP yang disusun 

memuat kegiatan elaborasi; kegiatan pembelajaran 

pada RPP yang disusun memuat kegiatan eksplorasi; 
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kegiatan pembelajaran pada RPP yang disusun me-

muat kegiatan konfirmasi; dan kegiatan pembelajaran 

pada RPP yang disusun memuat kegiatan penutup.  

Tabel 4.7 
Kompetensi Mencantumkan Kegiatan Pembelajaran 

 
Kompetensi 
Mencantum 

kan Kegiatan 

Pembelajaran 

 

 

Interval 

 

Sarjana 

 

 

Diploma 

 

f % Rata- 
Rata 

f % Rata- 
rata 

Kurang < 1.75 2 3.3  

 

3,47 

5 20.8  

 

1,83 
Cukup 1.76 – 2.5 4 6.7 18 75.0 

Baik  2.51 – 3.25 18 30.0 1 4.2 

Baik Sekali > 3.26 36 60.0 - - 

Total  60 100 24 100 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 

 Penilaian kemampuan guru dalam menyusun 

kegiatan pembelajaran dalam RPP, seperti tampak 

pada Tabel 4.7,  juga menunjukkan perbedaan tajam 

antara kedua kelompok guru. Sebagian besar guru 

(60%) yang berpendidikan sarjana telah mampu 

mencantumkan kegiatan pembelajaran dengan baik 

dan atau baik sekali. Sebaliknya sebagian besar (75%) 

kelompok guru yang berpendidikan diploma hanya 

mempunyai kompetensi yang kurang dan atau cukup 

dalam hal mencantumkan kegiatan pembelajaran. 

Kekurangan pada kelompok guru ini juga sama 

dengan kasus penyusunan metode pembelajaran dan 

materi ajar di atas, di mana para guru masih sering 
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menggunakan bahan lama yang hampir tidak diper-

baiki sama sekali. 

Pada Tabel 4.7 di atas tampak juga bahwa 

secara rata-rata kompetensi guru yang berpendidikan 

sarjana dalam menentukan kegiatan pembelajaran 

adalah sebesar 3,47. Hal ini berarti bahwa secara rata-

rata para guru yang berpendidikan sarjana mempu-

nyai kompetensi menentukan kegiatan pembelajaran 

berada pada kategori baik sekali, karena nilai rata-

ratanya lebih besar dari 3,25. Sedangkan kompetensi 

para guru yang berpendidikan diploma hanya sebesar 

1,83 yang berarti masih dalam kategori cukup, karena 

nilai rata-ratanya berada di antara 1,75 dan 2,25.  

 
4.2.6  Kompetensi Menyusun RPP: Penilaian Hasil 

Pembelajaran 

 Diskriptor yang dipakai dalam penilaian hasil 

pembelajaran adalah penilaian hasil pembelajaran 

mengacu pada tujuan, mencantumkan bentuk penilai-

an hasil pembelajaran, mencantumkan jenis penilaian 

hasil pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran 

disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Sama 

seperti komponen lainnya dalam penyusunan RPP, 

ternyata kompetensi para guru yang berpendidikan 

diploma masih berada di bawah yang berpendidikan 

sarjana, dalam hal penilaian hasil pembelajaran. 
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Tabel 4.8 
Kompetensi Mencantumkan Penilaian Hasil 

Pembelajaran 
 

Kompetensi 
Mencantum 

kan Penilaian 
Hasil 

Pembelajaran 

Interval 

 

Sarjana 

 

 

Diploma 

 

f % 
Rata- 
rata 

f % 
Rata- 
rata 

Kurang < 1.75 2 3.3  

 

3,45 

18 75.0  

 

1,25 
Cukup 1.76 – 2.5 2 3.3 6 25.0 

Baik  2.51 – 3.25 23 38.3 - - 

Baik Sekali > 3.26 33 55.0 - - 

Total  60 100 24 100 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 

Pada Tabel 4.8 tampak bahwa 55% guru yang 

berpendidikan sarjana mampu mencantumkan peni-

laian hasil pembelajaran dengan baik sekali, 38,3% 

guru yang berpendidikan sarjana mampu mencan-

tumkan penilaian hasil pembelajaran dengan baik dan 

hanya 3,3% guru yang yang berpendidikan sarjana 

mampu mencantumkan penilaian hasil pembelajaran 

di luar kedua kategori tadi. Berbeda halnya dengan 

yang berpendidikan diploma, ternyata 75% guru hanya 

mempunyai kompetensi yang kurang dalam mencan-

tumkan penilaian hasil pembelajaran dan sisanya 

hanya mempunyai kompetensi yang cukup. Umum-
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nya tentang bagaimana cara penilaian tidak dican-

tumkan oleh para guru yang berpendidikan diploma. 

Para guru berpandangan bahwa tata cara penilaian 

untuk setiap subjek pelajaran dapat dilakukan dengan 

mengikuti standar baku yang telah ditetapkan 

sekolah, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk 

mencantumkan penilaian hasil pembelajaran dalam 

RPP. 

Pada Tabel 4.8 di atas juga tampak bahwa 

secara rata-rata kompetensi guru yang berpendidikan 

sarjana dalam menentukan penilaian hasil pembela-

jaran adalah sebesar 3,45. Hal ini berarti bahwa 

secara rata-rata para guru yang berpendidikan sarjana 

mempunyai kompetensi menentukan penilaian hasil 

pembelajaran berada pada kategori baik sekali, karena 

nilai rata-ratanya lebih besar dari 3,25. Sedangkan 

kompetensi para guru yang berpendidikan diploma 

hanya  sebesar 1,25 yang berarti masih dalam kategori 

cukup, karena nilai rata-ratanya berada di bawah 

1,75.  

 
4.2.7  Kompetensi Menyusun RPP: Sumber Belajar 

 Diskriptor yang digunakan dalam penilaian 

sumber belajar adalah adanya sumber rujukan, 

adanya judul buku referensi yang dipakai, adanya 

nama pengarang dari buku referensi yang dipakai dan 

adanya halaman yang diacu dari buku referensi yang 

dipakai.  
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Tabel 4.9 
Kompetensi Mencantumkan Sumber Belajar 

 

Kompetensi 
Mencantum 
kan Sumber 

Belajar 

Interval 

 

Sarjana 

 

 

Diploma 

 

f % 
Rata- 
rata 

f % 
Rata- 
rata 

Kurang < 1.75 2 3.3  

 

3,45 

10 41.7  

 

1,58 
Cukup 1.76 – 2.5 2 3.3 14 58.3 

Baik  2.51 – 3.25 23 38.3 - - 

Baik Sekali > 3.26 33 55.0 - - 

Total  60 100 24 100 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 

Hasil penilaian seperti yang terlihat pada Tabel 

4.9 menunjukkan bahwa sekali lagi para guru yang 

berpendidikan sarjana lebih mampu dalam menyusun 

komponen RPP. Dalam hal penyusunan sumber ajar 

55% guru yang berpendidikan sarjana dinilai baik 

sekali, 38,3% tergolong baik dan hanya 6,6% yang 

kemampuannya tergolong minim.  

Terbalik halnya dengan para guru yang berpen-

didikan diploma ternyata secara keseluruhan hanya 

mampu berada pada kategori kurang atau cukup saja. 

Kekurangan pada segi ini pada kelompok guru diploma 

umumnya disebabkan oleh rasa enggan atau kurang-
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nya minat dalam menentukan sumber belajar yang 

baru. Mereka seringkali menggunakan sumber belajar 

yang telah digunakan bertahun-tahun sebelumnya. 

Akibatnya mereka cenderung mengabaikan pencan-

tuman sumber belajar yang penting dalam RPP seperti 

pengarang dari buku referensi yang dipakai dan 

halaman yang diacu dari buku referensi yang dipakai. 

Pada Tabel 4.9 di atas tampak juga bahwa 

secara rata-rata kompetensi guru yang berpendidikan 

sarjana dalam menentukan sumber belajar adalah 

sebesar 3,45. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata 

para guru yang berpendidikan sarjana mempunyai 

kompetensi menentukan sumber belajar berada pada 

kategori baik sekali, karena nilai rata-ratanya lebih 

besar dari 3,25. Sedangkan kompetensi para guru 

yang berpendidikan diploma hanya  sebesar 1,58 yang 

berarti masih dalam kategori cukup, karena nilai rata-

ratanya berada di bawah 1,75.  

 

4.3  Uji Normalitas  

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipo-

tesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

normalitas agar nantinya dapat menentukan pilihan 

analisis parametrik atau non parametrik. Pengujian 

terhadap normalitas data variabel penelitian menggu-

nakan One Sample-Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil 

pengujian normalitas terhadap variabel kemampuan 
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menyusun RPP ditunjukkan pada Tabel 4.10. berikut 

ini. 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  RPP 

N 84 

Normal Parametersa,,b Mean 116.4048 

Std. Deviation 28.68404 

Most Extreme Differences Absolute .273 

Positive .194 

Negative -.273 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.498 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data Primer, 2012 

 

Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa 

data kompetensi menyusun RPP tidak terdistribusi 

normal karena mempunyai nilai probabilitas yang 

lebih rendah dari 0,05. Dengan demikian untuk me-

nentukan perbedaan kompetensi menyusun RPP 

antara guru lulusan sarjana dan diploma dilakukan 

dengan uji non parametrik yaitu uji Mann Whitney. 
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4.4  Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk membu-

tikan hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. 

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat perbe-

daan signifikan kompetensi menyusun RPP antara 

guru lulusan S1 dengan D2. Uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji Mann Whitney yang meru-

pakan uji non parametrik. Uji non parametrik dipilih 

karena data yang diuji tidak terdistribusi normal. 

Untuk menentukan kebenaran hipotesis dapat dilaku-

kan dengan melihat nilai probabilitas. Jika nilai 

probabilitas < α = 0,05 maka hipotesis yang dibangun 

sebelumnya dapat diterima, sedangkan jika nilai pro-

babilitas > α = 0,05 maka hipotesis yang dibangun 

sebelumnya ditolak. Dukungan terhadap hasil uji 

Mann Whitney dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah 

ini.  

Pada Tabel 4.11 tampak bahwa dengan uji 

independent sample t-test kompetensi menyusun 

komponen-komponen RPP pada guru diploma dan 

sarjana berbeda secara signifikan, kecuali pada 

pencantuman identitas. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Independent Sample t – test 

 

 

Rata - rata 

t Sig 

Test Statistics
a
 

S1 D II 
Mann-

Whitney 
U 

Wilcoxon 
W 

Z 
Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Identitas 3,5 1,67 -14.119 0.001 35.000 335.000 
-

6.804 .000 

Tujuan 3,27 1,38 -13.863 0.783 39.000 339.000 
-

6.835 .000 

Materi Ajar 3,33 1,78 -12.528 0.146 35.500 335.500 
-

6.819 .000 

Metode   3,47 1,50 -14.437 0.003 20.500 320.500 
-

6.972 .000 

Kegiatan  3,47 1,83 -9.692 0.067 55.500 355.500 
-

6.669 .000 

Penilaian 3,45 1,25 -14.419 0.132 42.000 342.000 
-

6.810 .000 

Sumber 
 Belajar 3,45 1,58 -12.980 0.102 46.500 346.500 

-
6.716 .000 

Penyusunan  
RPP  
Keseluruhan 

3,16 1,81 -18,296 0,064 40.500 340.500 
-

6.735 
.000 

Sumber: Data Primer, 2012. 

 

Hasil pengujian Mann Whitney sebagaimana 

nampak pada Tabel 4.12 menunjukkan nilai mean 

kompetensi menyusun RPP pada guru berpendidikan 

sarjana jauh lebih besar dari guru yang berpendidikan 

diploma. Pada Tabel 4.12 juga terlihat bahwa nilai 

probabilitas hasil uji = 0,000. Ini berarti bahwa nilai 

probabilitas < α = 0,05. Dengan demikian maka 
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hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan kompetensi menyusun RPP antara guru 

lulusan S1 dengan D2 dapat diterima. Hasil ini sekali-

gus membuktikan penelitian sebelumnya yang dilaku-

kan Mulyana (2010) dan sebaliknya menolak temuan 

Sri Warni (2010). 

 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Mann Whitney Test 

 

Ranks 

 Pendidikan N Mean Rank Sum of Ranks 

RPP Sarjana 60 53.83 3229.50 

Diploma 24 14.19 340.50 

Total 84   

 

Test Statisticsa 

 RPP 

Mann-Whitney U 40.500 

Wilcoxon W 340.500 

Z -6.735 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Grouping Variable: Pendidikan 

      Sumber: Data Primer, 2012 
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 Perbedaan kompetensi guru dalam menyusun 

RPP juga dapat dilihat dari bagaimana para guru 

dapat menyusun semua komponen RPP dengan benar. 

Untuk melihat apakah terdapat perbedaan dalam 

menyusun komponen-komponen RPP dapat dilakukan 

juga dengan uji Mann Whitney. Ringkasan hasil 

pengujian kemampuan guru S1 dan D2 dalam menyu-

sun komponen-komponen RPP. 

Terlihat bahwa guru yang berpendidikan sarjana 

mempunyai besaran mean yang jauh lebih besar dari 

para guru yang berpendidikan diploma. Juga menun-

jukkan bahwa probabilitas hasil uji Mann Whitney 

pada ketujuh komponen < 0,05. Dengan demikian 

dapat maka terdapat perbedaan kompetensi guru S1 

dan D2 dalam hal menyusun, merumuskan dan 

menentukan identitas RPP, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembela-

jaran, penilaian hasil belajar dan sumber ajar. 

 

4.5  Pembahasan Hasil 

 Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ada 

jurang yang lebar dalam kompetensi menyusun RPP 

pada guru SD di Kecamatan Kaloran. Perbedaan yang 

terjadi bukan hanya pada kompetensi para guru dalam 

menyusun RPP secara keseluruhan tapi juga pada 

kelengkapan komponen-komponen RPP. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kom-

petensi yang berpendidikan diploma jauh tertinggal 
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dari guru yang berpendidikan sarjana. Pada Tabel 4.12 

terlihat bahwa mean ranks guru yang berpendidikan 

diploma untuk setiap komponen RPP jauh lebih 

rendah dari rekan sejawatnya yang berpendidikan 

sarjana. Nilai mean rank para guru yang berpendi-

dikan sarjana untuk ketujuh komponen RPP yang 

dinilai berkisar 53,73. Sedangkan mean rank para 

guru yang berpendidikan diploma untuk ketujuh 

komponen yang sama hanya berkisar 14,81. 

 Perbedaan yang tajam ini pada dua level pen-

didikan guru yang diuji ini disebabkan oleh beberapa 

hal:  

Sebagian besar guru berlatar belakang pendi-

dikan lulusan D II menyusun RPP tematik dengan 

mengcopy paste dari internet tanpa adanya peru-

bahan/edit lebih dahulu, sehingga RRP tersebut tidak 

sesuai dengan kondisi lingkungan/sekolah setempat. 

Sebanyak 23,8% guru yang berpendidikan 

diploma yang berusia di atas 40 tahun. Kombinasi 

antara tuanya usia seseorang dengan rendahnya 

pendidikan ditengarai sebagai penyebab rendahnya 

inisiatif para guru untuk menyusun RPP dengan 

benar. 

Umumnya rendahnya kompetensi guru yang 

berpendidikan diploma disebabkan oleh beberapa hal 

berikut: 

1. Tidak menganggap semua komponen RPP sama 

pentingnya. Misalnya, banyak dari mereka yang 
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beranggapan bahwa identitas RPP tidak begitu 

penting dibanding komponen lain. 

2. Beranggapan bahwa RPP bukan merupakan 

kesatuan. Akibatnya sering terjadi ketidak-

sesuaian, misalnya para guru yang berpen-

didikan diploma sering salah menerjemahkan 

tujuan pembelajaran ke dalam materi ajar. 

3. Kurangnya usaha untuk memperbaharui pem-

belajaran. Ini terlihat dari banyaknya guru yang 

masih menggunakan sumber belajar yang lama. 

Perbedaan yang tajam juga didukung oleh 

lemahnya supervisi akademis dari kepala sekolah atau 

pe-ngawas terhadap kinerja para guru.  

Faktor ketiga di atas sejauh pengamatan penulis 

memberikan sumbangan paling besar bagi rendahnya 

kemampuan menyusun RPP. Seyogyanya, ketika se-

orang supervisor mulai memberikan supervisi pada 

guru, supervisor perlu memperhatikan kondisi guru 

tersebut sehingga pendekatan yang digunakan dapat 

efektif. Pada guru yang berpikir abstraknya rendah, 

akan lebih efektif kalau disupervisi dengan mengguna-

kan pendekatan direktif maka dalam pelaksanaan 

supervisi klinis ini akan digunakan pendekatan 

direktif secara kolaboratif dalam rapat guru.  

 Supervisi akademis yang dilakukan, walaupun 

minim, masih jauh dari efektif. Supervisi dilaksanakan 

tanpa mempertimbangkan kriteria utama keberhasilan 
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yaitu segi proses dan segi hasil. Keberhasilan supervisi 

dari segi hasil dapat dilihat dari perubahan perilaku 

guru (kompetensi guru dalam menyusun RPP) yang 

disupervisi. Peningkatan kompetensi guru dalam 

menyusun RPP pada penelitian ini, adalah apabila RPP 

yang disusun oleh guru yang menjadi subjek peneli-

tian ini sesuai dengan komponen & prinsip penyusun-

an RPP menurut Permendiknas No 41 Tahun 2007 

serta terjadi perubahan yang lebih baik dalam meru-

muskan kegiatan pembelajaran yang mencantumkan 

proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dan 

instrumen penilaian yang lengkap. Peningkatan kom-

petensi guru dalam menyusun RPP ini dianalisis 

secara komparatif berdasarkan hasil penilaian dan 

umpan balik dari supervisor terhadap RPP yang 

dihasilkan dalam setiap siklus. 

 

 

 

 

 

 

 


