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ABSTRAK
Penelitian tindakan sekolah dilakukan selama enam bulan dari bulan Januari sampai Juni tahun 2017 di SMP di
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan guru matematika
dalam menyusun RPP. Kegiatan penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Sekolah yang terdiri dari 2
siklus. Langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari, Perencanaan (Planning), Pelaksanaan Tindakan (Acting),
Pengamatan (Observing) dan Refleksi (Reflecting). Siklus I, pembinaan dalam supervisi akademik dilakukan secara
klasikal. Pada siklus II, pembinaan dalam supervisi akademik dilakukan secara individual. Data berupa kemampuan
menyusun RPP dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan data kondisi
awal, siklus I dan siklus II. Pada kondisi awal jumlah guru yang menyusun RPP dengan predikat amat baik 2 orang,
pada siklus I 8 orang, dan pada siklus II 13 orang. Jumlah guru yang menyusun RPP sendiri pada kondisi awal 4
orang, siklus I 15 orang, dan pada siklus II 16 orang. Hasil penelitian baik secara teoretik maupun secara empirik
menunjukkan bahwa, melalui pembinaan dalam supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan menyusun RPP
bagi guru matematika SMP di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga pada semester genap tahun pelajaran
2016/2017.

Kata kunci: Pembinaan, RPP, supervisi akademik

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai

PENDAHULUAN

agen

Kedudukan guru di sekolah merupakan
garda

terdepan

untuk

mengawal

pembelajaran

Guru

mewujudkan pendidikan yang bermutu maka

berfungsi

guru

pendidikan

mampu

merencanakan

untuk

meningkatkan mutu pendidikan nasional.

mutu

pendidikan. Begitu urgennya peran guru dalam

harus

berfungsi

dan

sebagai
untuk

agen

pembelajaran

meningkatkan

nasional

mutu

berkewajiban

melaksanakan pembelajarannya dengan baik.

merencanakan pembelajaran, melaksanakan

Hal ini sejalan dengan pasal 4 Undang-undang

proses pembelajaran yang bermutu, serta

Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

yang menyatakan bahwa kedudukan guru

Bertalian dengan kewajiban merencanakan

sebagai tenaga profesional berfungsi untuk

pembelajaran, belum semua guru mampu
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menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran

Bertalian dengan kesenjangan di atas,

(RPP) dengan baik. Salah satu guru mata

perlu diupayakan suatu tindakan dari pengawas

pelajaran yang kemampuan menyusun RPP

sekolah yang dapat meningkatkan kemampuan

belum baik adalah guru matematika.

guru matematika SMP di Kecamatan Rembang

Rendahnya

kemampuan

guru

Kabupaten Purbalingga dalam menyusun RPP.

matematika dalam menyusun RPP terlihat dari

Tindakan

data hasil supervisi akademik yang dilakukan

pembinaan dalam supervisi akademik.

pengawas. Hasil supervisi akademik pada awal
semester

genap

kepada

16

orang

Purbalingga

dengan

materi

penyusunan RPP didapat, nilai tertinggi 90,0,
terendah 57,5. Kategori amat baik 2 orang

dengan nilai 90,0. Kategori baik 3 orang
dengan capaian rentang nilai antara 73,8
sampai dengan 77,5. Kategori cukup 11 orang
dengan capaian rentang nilai 57,5 sampai
dengan 68,8. Guru yang membuat RPP sendiri

Bertolak

supervisi

akademik

kemampuan

latar

RPP

meningkatkan
bagi

guru

matematika SMP di Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga pada semester genap
tahun pelajaran 2016/2017”?
TEORI

DAN

HIPOTESIS

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Peraturan Menteri Pendidikan

harus

Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

mampu berperan sebagai agen pembelajaran.

2007 tentang Standar Proses untuk Satuan

Salah satu indikator guru mampu menjadi agen

Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan

pembelajaran adalah guru mampu menyusun

bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dengan baik. Hal ini tentunya guru juga

adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap

memahami

RPP

muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP

perudang-undangan

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan

berdasarkan
yang berlaku.

74

Purbalingga

dapat

menyusun

TINDAKAN

Kabupaten

uraian

adalah: “Apakah melalui pembinaan dalam

menggunakan RPP buatan MGMP 6 orang.

Rembang

pada

masalah dalam penelitian tindakan sekolah ini

KAJIAN

di atas, guru matematika SMP di Kecamatan

melakukan

belakang tersebut di atas, maka rumusan

4 orang, yang mengadaptasi 6 orang, dan yang

Sebagaimana kewajiban guru tersebut

adalah

RUMUSAN MASALAH

guru

matematika SMP di Kecamatan Rembang
Kabupaten

tersebut

komponen-komponen

peraturan

kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya
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mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru
pada

satuan

pendidikan

berkewajiban

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis
agar

pembelajaran

interaktif,

berlangsung

inspiratif,

secara

menyenangkan,

menantang, efisien, memotivasi siswa untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

pada suatu mata pelajaran.
c. Kompetensi dasar
Kompetensi

dasar

adalah

sejumlah

kemampuan yang harus dikuasai siswa
dalam mata pelajaran tertentu sebagai

rujukan penyusunan indikator kompetensi
dalam suatu pelajaran.

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

d. Indikator pencapaian kompetensi

perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Indikator pencapaian kompetensi adalah

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat

perilaku

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau

diobservasi

lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk

ketercapaian kompetensi dasar tertentu

setiap pertemuan yang disesuikan dengan

yang

penjadwalan di satuan pendidikan.

pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi

Komponen

RPP

yang

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan

dapat

diukur

untuk

menjadi

acuan

dan/atau

menunjukkan

penilaian

mata

dirumuskan dengan menggunakan kata
kerja operasional yang dapat diamati dan
diukur,

kegiatan pembelajaran terdiri atas:

yang

yang

mencakup

pengetahuan,

sikap, dan keterampilan.
a. Identitas mata pelajaran.
e. Tujuan pembelajaran
Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan
pendidikan,

kelas,

semester,

program/

program keahlian, mata pelajaran atau

Tujuan

menggambarkan

proses dan hasil belajar yang diharapkan
dicapai

tema pelajaran, jumlah pertemuan.

pembelajaran

oleh

siswa

sesuai

dengan

kompetensi dasar.
b. Standar kompetensi
f. Materi ajar
Standar kompetensi merupakan kualifikasi
kemampuan

minimal

siswa

yang

menggambarkan penguasaan pengetahuan,
sikap, dan keterampilan yang diharapkan
dicapai pada setiap kelas dan/atau semester

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip,
dan prosedur yang relevan, dan ditulis
dalam bentuk butir-butir sesuai dengan

rumusan

indikator

ketercapaian

kompetensi.
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g. Alokasi waktu

aktif, serta memberikan ruang yang

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

keperluan untuk pencapaian KD dan beban

kemandirian

belajar.

minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis

h. Metode pembelajaran

dilakukan
Metode pembelajaran digunakan oleh guru

sesuai

siswa.
secara

dengan

bakat,

Kegiatan

ini

sistematis

dan

sistemik melalui proses eksplorasi,

untuk mewujudkan suasana belajar dan

elaborasi, dan konfirmasi.

proses pembelajaran agar siswa mencapai
KD atau seperankat indikator yang telah
ditetapkan.

Pemilihan

metode

Penutup
Penutup merupakan kegiatan

yang

pembelajaran disesuaikan dengan situasi

dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

dan kondisi siawa, serta karakteristik dari

pembelajaran yang dapat dilakukan

setiap indikator dan kompetensi yang

dalam

hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

kesimpulan, penilaian dan refleksi,

rangkuman

atau

j. Penilaian hasil belajar

1. Pendahuluan
Pendahuluan merupakan kegiatan awal
dalam suatu pertemuan pembelajaran
yang ditujukan untuk membangkitkan
motivasi dan memfokuskan perhatian
siswa untuk berpartisipasi aktif dalam

Prosedur dan instrumen penilaian proses
dan hasil belajar disesuaikan dengan
indikator

pencapaian

kompetensi

dan

mengacu kepada standar penilaian.

k. Sumber belajar
Penentuan sumber belajar didasarkan pada

proses pembelajaran.

standar kompetensi dan kompetensi dasar,

2. Inti
Kegiatan

bentuk

umpan balik, dan tindak lanjut.

i. Kegiatan Pembelajaran

inti

merupakan

proses

pembelajaran untuk mencapai KD.
Kegiatan

pembelajaran

dilakukan

secara

interaktif,

inspiratif,

menyenangkan,

menantang,

memotivasi siswa untuk berpartisipasi
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3.

serta materi ajar, kegiatan pembelajaran,
dan indikator pencapaian kompetensi.
Selain

komponen-komponen

seperti

terurai di atas, untuk kelengkapan RPP perlu
disertakan

lampiran-lampiran

yang

mendukungnya. Lampiran tersebut antara lain:
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a.

Kertas kosong

kegiatan

Kertas kosong berfungsi untuk mencatat

komponen-komponennya serta mengindahkan

atau menuliskan hal-hal yang tidak sesuai

prinsip-prinsip penyusunannya.

antara

Pengertian Pembinaan

RPP

dengan

pelaksanaan

pembelajarannya. Hal ini dipergunakan

sebagai

b.

c.

catatan

untuk

pembelajaran

memenuhi

Istilah pembinaan guru sebenarnya

perbaikan

berasal dari kurikulum SD, SMP, dan SMA

penyusunan RPP dan pelaksanaannya

tentang pembinaan guru. Pembinaan ini dalam

pada tahun berikutnya.

rangka staff development, staff improvement,

Materi pembelajaran.

professional growth, dan career development.

Materi pembelajaran atau bahan ajar yang

Pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau

disajikan dalam pelaksanaan pembelajaran

sekelompok orang yang ditujukan kepada

disusun secara lengkap.

orang atau sekelompok orang lain melalui
materi

Bahan Pengayaan

pembinaan

mengembangkan
Bahan pengayaan merupakan materi yang
akan diberikan kepada siawa yang telah
mencapai

atau

melampaui

tercapai

apa

kemampuan,

yang

dapat

sehingga

diharapkan. (Info

dan

pengertian.blogspot.co.id).

Sumarno,

(2015;22)

menyatakan

bahwa

pembinaan adalah bantuan yang berwujud

Instrumen

penilaian

mengukur

capain

setelah

mengikuti

Instrumen

ini

berguna

untuk

layanan profesional dari orang yang lebih ahli

kompetensi

siawa

(kepala sekolah, pengawas, dan ahli lainnya)

pembelajaran.

kepada guru agar dapat meningkatkan proses

harus

mengacu

pada

indikator pencapaian kompetensi.

dan hasil pembelajarannya sehingga dapat
mencapai

Kemampuan menyusun RPP adalah
suatu kesanggupan atau kecakapan guru dalam

menyiapkan

rencana

kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu

tujuan

pendidikan

yang

direncanakan.
Supervisi Akademik

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
dalam

tujuan

Terkait pengertian pembinaan, Joko

Instrumen Penilaian

khususnya

dengan

kriteria

ketuntasan minimal (KKM).
d.

harus

Menurut

Glickman

dalam

Pusat

Pengembangan Tenaga Keguruan, BPSDMP
dan

PMP

Kemendikbud

(2015;15)

pertemuan atau lebih. Penyiapan rencana
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menyebutkan

bahwa

supervisi

akademik

pembelajaran. Inilah karakteristik esensial

adalah serangkaian kegiatan membantu guru

supervisi akademik. Sehubungan dengan

mengembangkan kemampuannya mengelola

ini, janganlah diasumsikan secara sempit,

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan

bahwa hanya ada satu cara terbaik yang

pembelajaran.

berarti,

bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan

esensi supervisi akademik itu sama sekali

pengembangan perilaku guru. Tidak ada

bukan menilai unjuk kerja guru dalam

satupun perilaku supervisi akademik yang

mengelola proses pembelajaran, melainkan

baik

membantu guru mengembangkan kemampuan

(Glickman,

profesionalismenya.

kemampuan,

Dengan

demikian,

dan

cocok

bagi

1981).

semua

Tegasnya,

kebutuhan,

guru
tingkat

minat,

dan

supervisi

kematangan profesional serta karakteristik

bantuan

personal guru lainnya harus dijadikan dasar

terhadap guru yang mengalami kesulitan dalam

pertimbangan dalam mengembangkan dan

mengelola pembelajarannya, namun tidak

mengimplementasikan program supervisi

dapat lepas dari proses penilaian pelaksanaan

akademik (Sergiovanni, 1987 dan Daresh,

pembelajaran. Hal ini dikarenakan untuk dapat

1989).

Walaupun
akademik

esensi

adalah

dari

memberikan

membantu guru, maka perlu mengetahui
kualitas

2. Perilaku supervisor dalam membantu guru

guru

dalam

mengelola

pembelanjarannya.

Dengan

mengetahui

didesain secara ofisial, sehingga jelas

dalam

mengelola

waktu mulai dan berakhirnya program

memberikan

pengembangan tersebut. Desain tersebut

kualitas

guru

pembelajarannya
bantuan

pada

akan

dapat

aspek-aspek

yang

masih

memerlukan penekanan dan peningkatan.

mengembangkan

kemampuannya

harus

terwujud dalam bentuk program supervisi
akademik yang mengarah pada tujuan

Menurut Alfonso, Firth, dan Neville

tertentu. Oleh karena supervisi akademik

dalam Surya Dharma (2008: 9), terdapat tiga

merupakan tanggung jawab bersama antara

konsep

supervisor dan

pokok

(kunci)

dalam

pengertian

maka alangkah

baiknya jika program didesain bersama

supervisi akademik.
1. Supervisi akademik harus secara langsung

oleh supervisor dan guru.

mengembangkan

3. Tujuan akhir supervisi akademik adalah

perilaku guru dalam mengelola proses

agar guru semakin mampu memfasilitasi

mempengaruhi

78

guru,

dan
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belajar bagi siswanya. Dengan demikian

pembinaan yang difokuskan pada materi

supervisi

penyusunan RPP.

akademik

membantu

mengembangkan

kemampuan

profesionalnya

dalam

akademik,

guru

memahami

kehidupan

Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kajian teori yang telah

kelas,

mengembangkan

keterampilan

mengajarnya

dan

menggunakan

kemampuannya

melalui

teknik-teknik

diuraikan di atas maka hipotesis dalam
penelitian

tindakan

ini

adalah;

melalui

pembinaan dalam supervisi akademik dapat
meningkatkan kemampuan menyusun RPP

tertentu.

bagi guru matematika SMP di Kecamatan
Pembinaan dalam Supervisi Akademik
Pengawas

sekolah

memiliki

Rembang
tugas

Kabupaten

Purbalingga

pada

semester genap tahun pelajaran 2016/2017.

pengawasan manajerial bertugas membantu
kepala sekolah dan seluruh staf sekolah agar

METODE PENELITIAN

dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan

Sumber data dalam penelitian ini

pendidikan pada sekolah yang dibinanya

seluruhnya berasal dari subjek penelitian yaitu

maupun

bertugas

guru matematika SMP di Kecamatan Rembang

membantu dan membina guru meningkatkan

Kabupaten Purbalingga. Adapun data yang

profesionalismenya agar dapat mempertinggi

dikumpulkan berupa kemampuan guru dalam

kualitas proses dan hasil belajar siswa. Tugas

menyusun RPP.

pengawasan

akademik

membantu dan membina guru meningkatkan

Teknik

pengumpulan

data

dalam

profesionalismenya agar dapat mempertinggi

penelitian tindakan sekolah ini menggunakan

kualitas proses dan hasil belajar siswa terkait

teknik non tes. Teknik non tes yang digunakan

langsung proses pembelajaran.

adalah observasi. Observasi digunakan untuk
ini

mendapatkan data tentang kemampuan guru

akademik

dalam menyusun RPP serta data pendukung

dilakukan oleh pengawas sekolah kepada guru

tentang produk RPP yang disusun guru.

matematika SMP di Kecamatan Rembang

Sedangkan alat pengumpulan data berupa

Kabupaten

lembar observasi.

Bertalian
pembinaan

dengan

dalam

penelitian

supervisi

Purbalingga.

Sedangkan

tindaklanjut dari supervisi akademik dengan
teknik

kunjungan

observasi

dilakukan
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deskriptif komparatif merupakan analisis data

Mempersiapkan instrumen pengumpulan data

dengan

yang berupa lembar observasi.

cara

membandingkan

data

hasil

penelitian mulai dari kondisi awal, siklus I,
dan

siklus

II.

Tahapannya

2. Pelaksanaan Tindakan (A cting)

adalah

membandingkan data antara kondisi awal
dengan siklus I dilanjutkan membandingkan
data hasil siklus I dan siklus II. Langkah
berikutnya membandingkan data keseluruhan
antara kondisi awal, siklus I, dan siklus II.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap
pelaksanaan tindakan (acting) antara lain: (1).

Mengundang seluruh guru matematika SMP di
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga
untuk mengikuti pertemuan pembinaan dari
pengawas sekolah tentang penyusunan RPP.

Pada siklus I pengawas melakukan

(2). Melaksanakan pembinaan kepada seluruh

pembinaan kepada seluruh guru matematika

guru matematika SMP di Kecamatan Rembang

SMP di Kecamatan Rembang Kabupaten

Kabupaten Purbalingga secara bersamaan atau

Purbalingga

mengenai

klasikal. (3). Memberikan tugas kepada guru

perencanaan

pembelajaran

penyusunan

(RPP)

secara

untuk menyusun RPP yang mengacu pada

klasikal. Langkah-langkah kegiatannya antara

standar

lain:

administrasi pelaksanaan kegiatan pembinaan

1. Perencanaan (Planning)

proses.

(4).

Mendokumentasikan

klasikal.

Pada tahap perencanaan (planning)

3. Pengamatan (Observing)

kegiatan-kegiatan yang lakukan adalah hal-hal

Kegiatan yang laksanakan pada tahap

yang terkait dengan perencanaan penelitian

pengamatan (observing) antara lain: (1).

tindakan antara lain: (1). Menyusun rencana

Mengisi instrumen penelitian yang merupakan

pelaksanaan pembinaan kepada seluruh guru

salah satu tahapan pengumpulan data hasil

matematika SMP di Kecamatan Rembang

penelitian. Instrumen yang telah diisi untuk

Kabupaten Purbalingga. Kegiatan perencanaan

mengetahui capaian kemampuan guru dalam

meliputi

teknis

menyusun RPP bagi masing-masing guru

pelaksanaan. (2). Mengkoordinasikan dengan

matematika maupun produk RPP-nya. (2).

kepala sekolah yang sekolahnya menjadi

Mendokumentasikan

tempat

pengamatan (observing) yang berupa data hasil

waktu,

tempat,

pelaksanaan

dan

pertemuan

untuk

administrasi

pembinaan guru. (3). Mempersiapkan materi

penelitian

pembinaan tentang penyusunan RPP. (4).

pelaksanaan kegiatan pengamatan.

80

maupun

data

kegiatan

pendukung
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4. Refleksi (Reflecting)

90,0 dan nilai terendah 57,5. Predikat amat

Tahapan refleksi (reflecting) dalam

baik 2 orang dengan nilai 90,0. Predikat baik 3

penelitian tindakan adalah kegiatan feed back

orang dengan capaian rentang nilai antara 73,8

untuk melihat sejauh mana progress tindakan

sampai dengan 77,5. Predikat cukup 11 orang

ataupun

telah

dengan capaian rentang nilai 57,5 sampai

dilaksanakan. Dengan refleksi akan dapat

dengan 68,8. Guru yang membuat RPP sendiri

diketahui

4 orang, yang mengadaptasi 6 orang, dan yang

kegiatan

penelitian

kekurangan

yang

dan

kelebihan

pelaksanaan tindakan. Refleksi pada siklus I
berguna

untuk

mendapatkan

gambaran

menggunakan RPP buatan MGMP 6 orang.
Deskripsi Hasil Siklus I dan Refleksi

kegiatan dan hasil yang telah dikumpulkan
sekaligus sebagai dasar untuk pelaksanaan
siklus berikutnya.

Kemampuan guru matematika dalam
menyusun RPP nilai rata-ratanya 86,6 dengan
predikat rata-rata amat baik. Nilai tertinggi

Prosedur penelitian pada siklus II
secara umum sama dengan siklus I yang
membedakan adalah pelaksanaa pembinaan
dalam supervisi akademik dilaksanakan secara
individual fokus pada permasalahan masingmasing guru.

97,5 sedangkan nilai terendah 68,8. Predikat
amat baik 8 orang dengan capaian rentang nilai
87,5 sampai dengan 97,5. Predikat baik 7
orang dengan capaian rentang nilai antara 81,3
sampai dengan 85,0. Predikat cukup 1 orang
dengan nilai 68,8. Jumlah guru yang membuat
RPP sendiri 15 orang, yang mengadaptasi 1

HASIL TINDAKAN

orang, dan tidak ada yang menggunakan RPP

Deskripsi Kondisi Awal

buatan MGMP.
Data

tentang

kemampuan

guru
Komparasi

matematika dalam menyusun RPP terlihat dari
data hasil supervisi akademik yang dilakukan
pengawas. Hasil supervisi akademik pada awal
semester

genap

kepada

16

orang

guru

matematika SMP di Kecamatan Rembang
Kabupaten

Purbalingga

dengan

materi

penyusunan RPP diperoleh, nilai rata-rata 70
dengan predikat rata-rata cukup. Nilai tertinggi
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kondisi

awal

data

sebagai

tersebut
berikut.

dengan
Rata-rata

perolehan skor meningkat dari 56 menjadi
69,3. Rata-rata nilai meningkat dari 70 menjadi
86,6. Rata-rata predikat meningkat dari cukup
menjadi

amat

baik.

Jumlah

guru

yang

predikatnya amat baik meningkat dari 2
menjadi 8 orang. Predikat baik meningkat dari

81
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3 menjadi 7 orang. Predikat cukup menurun

tetap amat baik, namun perolehan rata-rata

dari 11 menjadi 1 orang. Jumlah guru yang

skor dan rata-rata nilai meningkat. Guru yang

RPP-nya

MGMP

RPP-nya berpredikat amat baik atau baik

menurun dari 6 orang menjadi tidak ada. RPP

sekali meningkat dari 8 orang menjadi 13

adaptasi menurun dari 6 orang menjadi 1

orang, predikat baik menurun dari 7 orang

orang. Guru yang membuat RPP sendiri

menjadi 2 orang, dan yang berpredikat cukup

meningkat dari 4 orang menjadi 15 orang.

tetap 1 orang. Guru yang RPP-nya produk

Dengan demikian dari kondisi awal ke siklus I

MGMP tidak ada, yang adaptasi menurun dari

telah

cukup

1 orang menjadi tidak ada dan yang menyusun

signifikan kemampuan menyusun guru dalam

sendiri meningkat dari 15 orang menjadi 16

menyusun RPP.

orang.

menggunakan

terjadi

produk

peningkatan

yang

Deskripsi Hasil Siklus II dan Refleksi
Kemampuan guru matematika dalam

Dari

data

tersebut

menunjukkan

kemampuan menyusun guru dalam menyusun
RPP terjadi peningkatan yang cukup signifikan

dari siklus I ke siklus II.

menyusun RPP pada siklus II diperoleh nilai
rata-rata 72,8 dengan predikat rata-rata amat
baik. Nilai tertinggi 97,5 sedangkan nilai

PEMBAHASAN
Predikat kemampuan menyusun RPP

terendah 68,8. Predikat amat baik 13 orang

guru matematika SMP Kecamatan Rembang

dengan capaian rentang nilai 87,5 sampai

Kabupaten Purbalingga sebelum dan setelah

dengan 97,5. Predikat baik 2 orang dengan

dilaksanakan tindakan siklus I dan siklus II

capaian rentang nilai antara 81,3 sampai

dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel

dengan 83,8. Predikat cukup 1 orang dengan

berikut.

capaian 68,8. Semua guru membuat RPP
sendiri. Tidak ada satupun orang guru yang
mengadaptasi maupun menggunakan RPP
buatan MGMP.
Komparasi data tersebut dengan siklus
I sebagai berikut. Perolehan skor rata-rata
meningkat dari 69,3 menjadi 72,8. Perolehan
nilai rata-rata meningkat dari 86,6 menjadi
90,9. Predikat kemampuan menyusun RPP
82
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Rekapitulasi Predikat Kemampuan Menyusun RPP Guru Matematika SMP
Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II
JUMLAH
KETERANGAN

0
11
3

0
1
7

0
1
2

Tetap
menurun
menurun

2

8

13

naik

16

16

16

Jumlah

SIKLUS II

86 - 100

Kurang
Cukup
Baik
Baik Sekali/ Amat
baik

SIKLUS I

4

KONDISI AWAL

RENTANG NILAI
0 - 55
56 - 70
71 - 85

PREDIKAT

NOMOR
1
2
3

Bertolak dari tabel rekapitulasi predikat ke-

Sedangkan produk RPP yang dipakai

mampuan menyusun RPP di atas, predikat

guru dalam proses pembelajaran bervariasi.

amat baik selalu meningkat dari setiap si-

Keberagaman produk RPP pada kondisi awal,

klusnya.

siklus I dan siklus II dituangkan dalam tabel
berikut.
Rekapitulasi Produk RPP Guru Matematika SMP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga pada Kondisi Awal, Siklus I dan Siklus II

JUMLAH

0
0
16
16

KETERANGAN

0
1
15
16

SIKLUS II
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6
6
4
16

SIKLUS I

MGMP
Adaptasi
Karya sendiri
Jumlah

KONDISI
AWAL

PRODUK RPP

NOMOR
1
2
3

menurun
menurun
naik

83

Joko Sumarno

Berdasarkan tabel rekapitulasi produk RPP di

ingga pada semester genap tahun pelajaran

atas, jumlah RPP yang merupakan karya

2016/2017.

sendiri selalu meningkat pada setiap siklusnya.
Ketercapaian nilai kemampuan menyusun RPP
dan predikatnya serta produk RPP pada kodisi
awal, siklus I dan siklus II menunjukkan bahwa guru matematika SMP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah meningkat
kemampuannya dalam menyusun RPP.
HASIL TINDAKAN
Hasil tindakan dengan predikat amat
baik meningkat pada setiap siklusnya. Pada
kondisi awal RPP yang disusun guru matematika dengan predikat amat baik 2 orang, pada
siklus I meningkat menjadi 8 orang, dan pada
siklus II meningkat lagi menjadi 13 orang.
Jumlah guru matematika yang menyusun RPP
sendiri selalu meningkat pada setiap siklus.
Pada kondisi awal 4 orang, pada siklus I
meningkat menjadi 15 orang, dan pada siklus

II meningkat lagi menjadi 16 orang.
Dengan selalu meningkatnya predikat
amat baik kemampuan guru matematika dalam
menyusun RPP dan selalu meningkatnya
jumlah guru matematika yang menyusun RPP
sendiri mulai dari kondisi awal, siklus I, dan
siklus II berarti melalui pembinaan dalam supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan menyusun RPP bagi guru matematika
SMP Kecamatan Rembang Kabupaten Purbal84
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