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ABSTRAK 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan persentase kelengkapan RPP baru mencapai 94,2% 

karena beberapa komponen masih belum dilengkapi. penelitian menunjukkan bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran pada Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup 

subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup belum lengkap. Hal ini dibuktikan dengan bagian yang belum 

lengkap memiliki kesamaan pada RPP pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6, konten langkah 

pembelajaran pada bagian penutup, lampiran pendukung belum dijelaskan secara detail, dan 

komponen utama bagian penilaian belum disertakan penjelasan penilaian yang digunakan. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil analisis RPP menggunakan instrumen analisis dan 

hasil angket yang di isi oleh Kepala Sekolah sebagai bahan crosscheck dan keabsahan hasil 

analisis peneliti menunjukan konten langkah pembelajaran pada bagian penutup, lampiran 

pendukung, dan komponen utama bagian penilaian belum lengkap.  

Kata Kunci: Analisis, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang berkaitan erat. Menurut 

Hamalik dalam (Winaya dkk, 2015) mengemukakan bahwa kurikulum pada dasarnya 

merupakan perencanaan menyeluruh yang mencakup kegiatan dan pengalaman yang perlu 

disediakan dan memberikan kesempatan secara luas bagi siswa untuk belajar. Tersedianya 

kurikulum akan memberi kesempatan dan kemungkinan terselenggaranya proses belajar 

mengajar. Menurut Kunandar dalam (Wati dkk, 2015) mengemukakan bahwa sebelum 

mengajar sudah seharusnya guru meyusun perencanaan atau perangkat pembelajaran. 

Berdasarkan PP19 Tahun 2005, Pasal 20 dinyatakan bahwa “perencanaan pembelajaran 

meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang- kurangnya 

tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil 

belajar”. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam pedoman 

umum pembelajaran kurikulum 2013 di sebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. RPP dikembangkan berdasarkan silabus untuk 

mengrahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar (Sani, 

2014: 1). RPP mencakup: (1) identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran, dan 

kelas/semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD, indikator pencapaian kompetensi; (4) materi 

pembelajaran; (5) kegiatan pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/alat, bahan, dan 

sumber belajar.  
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METODE PENELITIAN 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

dengan instrumen berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan angket. Data yang 

dikumpulkan peneliti melalui analisis RPP menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan 

Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), wawancara guru dan kepala sekolah, dan angket kepala sekolah.  

Setting penelitian ini dilakukan pada kelas III semester I SD Negeri 1 Peron Kendal 

Jawa Tengah. Penelitian ini melibatkan perangkat pembelajaran kelas III semester I berupa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tema 1 Sub Tema 1.  

Dalam penelitian ini, data penelitiannya adalah hasil analisis RPP. Kegiatan analisis 

bertujuan untuk mengetahui kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurikulum 

2013 SD Negeri 1 Peron Kabupaten Kendal Tahun 2020/2021 pada Tema 1 Pertumbuhan 

dan Perkembangan Makhluk Hidup subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup.  

Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan cara metode: 

(a) observasi, (b) wawancara, (c) angket, (d) dokumentasi. Observasi dilakukan untuk 

melakukan penilaian perangkat pembelajaran. Observasi dilakukan dengan bantuan 

instrumen analisis yang terdiri dari komponen-komponen yang harus ada pada RPP sehingga 

peneliti dapat menganalisis data secara sistematis dan mendapatkan data yang akurat 

sesuai format Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Wawancara dilaksanakan dengan guru 

kelas III dan Kepala Sekolah. Angket disusun secara sistematis untuk di isi oleh kepala 

sekolah. Adapun angket tersebut berisi tentang penilaian dari kepala sekolah tentang sudah 

baik atau belumnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang telah di buat guru. 

Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain perangkat pembelajaran yang dibutuhkan 

dalam proses penyusunan RPP seperti program tahunan, program semester, dan silabus.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap reduksi data, penyajian 

data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai 

berikut: (a) Reduksi data, (b) Penyajian data, (c) Verifikasi/Kesimpulan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas III diperoleh informasi bahwa 

setiap pergantian semester kepala sekolah SD N 1 Peron selalu mengadakan kegiatan 

supervisi akademik. Sasaran supervisi akademik pelaksanan proses pembelajaran, yang 

terdiri dari materi pokok dalam proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, 

pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi 

dalam pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran serta penelitian tindakan kelas 

(Direktorat Tenaga Kependidikan, 2010). Pada saat penelitian dilaksanakan, kepala sekolah 

telah selesai melaksanakan kegiatan supervisi akademik terhadap seluruh guru kelas. Kinerja 

dan kualitas guru dinilai berdasarkan supervisi akademik tersebut. Supervisi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah kepada guru kelas III adalah bagian penting dari keseluruhan proses 

kinerja guru yang bersangkutan, karena hasil yang diperoleh dari kegiatan pengawasan 

menjadi dasar bagi pengembangan guru profesional yang berkelanjutan. Guru harus 

berkualitas menurut standar tertentu. Kualitas guru yang efektif adalah guru yang mampu 

membawa peserta didik dengan berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya 

kegiatan supervisi tersebut sekaligus menjadi sarana agar guru dapat meningkatkan kualitas 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat, sehingga perencanaan pembelajaran 

yang dipersiapkan secara sistematis tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi yang ada.  

Hasil analisis RPP yang dibuat oleh guru menunjukkan bahwa guru telah membuat 

rancangan yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Setiap komponen sudah sesuai 

dengan format Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. Guru menyusun RPP diawali dengan 

mengkaji administrasi lainnya sebagai langkah awal menentukan kompetensi dasar dan 

tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran digunakan sebagai tolok ukur dalam 

menentukan langkah selanjutnya, yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung (Siregar, 2013: 39). Penentuan tujuan pembelajaran 

juga diimbangi dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif mencapai 

tujuan pembelajaran yang disusun.  

Menurut Sanjaya (2008: 126) strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Dalam RPP yang dianalisis guru menggunakan strategi 

pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran daring selama masa pandemi dan 

implementasi setiap tahap pembelajaran dilakukan melalui whatsapp, guru menggunakan 

strategi yang beragam dengan tujuan agar siswa tidak merasa bosan dengan tetap 

memperhatikan keterbatasan siswa kelas III karena pelaksanaannya secara daring. 

Implementasi atau pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu 

implementasi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi 5M, yaitu 

menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mangasosiasikan, dan mengkomunikasikan 

(Mardiana & Sumiyatun, 2017: 46). Dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan pada 

setiap pertemuan, guru selalu memancing siswa untuk bertanya terkait materi yang 

dipelajari maupun tugas yang dikerjakan. Siswa-siswa tersebut bertanya melalui 

orangtuanya melalui whatsapp pribadi guru setelah tugas atau materi dibagikan ke grup 

whatsapp. Selanjutnya guru juga memberikan tugas mengamati lingkungan sekitar dalam 

mengerjakan tugas, agar siswa dapat mengeksplorasi apa yang ada disekitarnya. Setelah 

mengamati, siswa mengumpulkan informasi dan mengolahnya dalam bentuk tulisan. Hasil 

informasi yang diolah disajikan dalam bentuk tabel maupun paragraf dan dikomunikasikan 

secara beragam. Guru memilih metode video maupun foto dengan memperhatikan kondisi 

siswa, contohnya ketika orangtua siswa tidak di rumah, maka hasil pekerjaan siswa dapat 

dikumpulkan setelah ada yang mendampingi.  

Setelah pembelajaran selesai, guru melakukan kegiatan evaluasi dan konfirmasi. 

Guru melakukan kegiatan evaluasi via whatsapp setelah siswa mengirim hasil pekerjaannya. 

Evaluasi atau penilaian hasil belajar adalah berbagai kegiatan guru untuk mengolah 

informasi tentang kemajuan belajar yang dicapai oleh siswa. Salah satu tujuan evaluasi 

menurut Anas Sudijono (2011: 16-17) adalah untuk mencari dan menemukan faktor-faktor 

penyebab keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam mengikuti program 

pembelajaran, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara 

perbaikannya. Sukardi dan Maramis (1986: 91) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa sebagai akibat dari proses pendidikan yang 

direncanakan dan perubahan tingkah laku itu sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam 

kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini, guru kelas III mencoba melakukan penilaian sesuai 

Standar Penilaian Pendidikan yang berlaku serta diimbangi dengan pelaksanaan kegiatan 
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tindak lanjut apabila siswa tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan. 

Penilaian pada Kurikulum 2013 yang berlaku di Indonesia saat ini menggunakan pendekatan 

penilaian otentik yang menilai kesiapan, proses, dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. 

Penilaian otentik dalam Kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 

tentang Standar Penilaian Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, 2013).  

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis angket kepala sekolah peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kualitas RPP yang dibuat oleh guru kelas III masih terdapat 

kekurangan karena belum memenuhi kriteria minimal. Pernyataan tersebut diperkuat 

dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelum peneliti melaksanakan 

penelitian. Dalam hasil supervisi tersebut, pada poin apakah guru memiliki rancangan 

penilaian, penilaian, Instrumen, kunci, rubrik dan kriteria penilaian ulangan harian guru baru 

mendapatkan nilai 2 karena pada setiap RPP belum menjelaskan jenis penilaian yang 

digunakan serta pedoman penskoran.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang terdapat dalam bab 

sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran pada Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup subtema 1 Ciri-

ciri Makhluk Hidup belum lengkap, Hal ini ditunjukkan dengan persentase kelengkapan RPP 

setelah dianalisis baru mencapai 94,2% dengan rincian baru 20 poin yang lengkap dari 23 

poin analisis yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan data kelengkapan RPP pada bagian 

identitas sudah lengkap, penjabaran metode pembelajaran sudah lengkap, penjabaran 

media, model dan sumber belajar sudah lengkap, bagian validasi dan kesesuaian dengan 

program tahunan, program semester, dan silabus juga sudah lengkap. Adapun bagian yang 

belum lengkap adalah konten langkah pembelajaran yaitu pada bagian penutup, lampiran 

pendukung, dan komponen utama bagian penilaian yang belum disertakan penjelasan 

penilaian yang digunakan, pada komponen ini juga diperkuat dengan dokumentasi supervisi 

yang telah dilakukan kepala sekolah bahwa pada bagian penilaian belum dijabarkan dan 

disusun secara sistematis dan jelas. Saran yang disampaikan peneliti yakni instrumen 

analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ini dapat digunakan sebagai bahan 

analisis RPP yang sesuai dengan format Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  
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