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ABSTRAK 

Penelitian Tindakan Sekolah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

kegiatan In House Training (IHT) dan meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan 

instrumen tes melalui kegiatan In House Training bagi guru di SD Negeri 1 Banjarmangu 

Kecamatan Banjarmangu pada Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021. Metode penelitian ini 

adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan dengan dua siklus. Masing-masing siklus dilakukan 

melalui empat tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian 

adalah 6 guru kelas di SD Negeri 1 Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan In House Training pada setiap siklusnya berjalan 

dengan baik dan lancar. Kegiatan In House Training (IHT) dapat meningkatkan kompetensi guru 

guru dalam mengembangkan instrumen tes bagi guru di SD Negeri 1 Banjarmamgu.  

Kata Kunci: Kompetensi Guru, In House Training (IHT), Instrumen tes 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Penilaian merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan 

pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan guru, 

selain menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan pembelajaran, guru dituntut mampu 

mempersiapkan dan melakukan penilaian dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Sesuai dengan tuntutan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

guru dituntut mampu melaksanakan penilaian kelas, yakni kegiatan penilaian yang 

dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan itu, kegiatan 

penilaian tentu bukanlah merupakan hal baru bagi guru atau praktisi pendidikan. Penilaian 

kelas dapat dilakukan melalui metode tes dan nontes. Apapun metode penilaian yang 

digunakan, untuk dapat melaksanakan kegiatan penilaian dengan baik guru dituntut terlebih 

dahulu mampu mengembangkan instrumen penilaian. Guru diharapkan mampu menyusun 

instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi yang hendak dinilai pada diri peserta didik.  
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Berbeda dengan tuntutan di atas, berdasarkan hasil analisis terhadap instrumen tes 

yang dibuat oleh sejumlah guru SD Negeri 1 Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu 

Kabupaten Banjarnegara diketahui bahwa kompetensi guru dalam mengembangkan 

instrumen tes masih kurang. Berdasarkan hasil penilaian terhadap dua jenis instrumen tes 

yang disusun guru dapat diketahui bahwa rerata nilai instrumen tes jawaban singkat sebesar 

64,67 sedangkan rerata nilai instrumen pilihan ganda sebesar 64. 33. Rata-rata kompetensi 

mengembangkan instrument tes jawaban singkat dan pilihan ganda 64,50, sehingga 

kompetensi guru mengembangkan instrument tes masih rendah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan para guru dan refleksi peneliti sebagai kepala 

sekolah dapat diidentifikasi sejumlah faktor penyebab permasalahan tersebut. Faktor-faktor 

penyebab itu adalah (1) masih minimnya pengalaman guru dalam mengembangkan 

instrumen tes karena masih minimnya pengalaman kerja mereka sebagai guru, yakni 

mereka menjadi guru masih kurang dari lima tahun dan (2) kurangnya bimbingan dari 

kepala sekolah dan pengawas SD. Dalam melaksanakan kunjungan ke sekolah, pengamatan 

yang dilakukan pengawas lebih banyak pada aspek hasil daripada proses. Pengawas jarang 

memberikan bimbingan kepada guru, termasuk pada guru matematika, untuk 

mengembangkan instrumen tes yang baik. Pengawas belum memberikan bimbingan yang 

terencana dan berkelanjutan kepada guru dalam hal pengembangan instrumen tes. Karena 

lebih berorientasi pada hasil, guru jarang sekali memperoleh feedback dari pengawas guna 

memperbaiki atau menyempurnakan hasil kerjanya, khususnya dalam pengembangan 

instrument tes.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tindakan dalam upaya meningkatkan 

kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen tes perlu dilakukan. Sesuai dengan 

faktor penyebab utama munculnya permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, 

tindakan yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam mengembangkan instrumen tes melalui In House Training, sehingga judul yang 

ditetapkan adalah: “Peningkatan Kompetensi guru dalam Mengembangkan Instrumen Tes 

Melalui In House Training (IHT) Bagi Guru SD Negeri 1 Banjarmangu Semester I Tahun 

Pelajaran 2020/2021”.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

Penelitian Tindakan Sekolah ini adalah:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan In House Training (IHT) dalam meningkatkan 

kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen tes bagi guru di SD Negeri 1 

Banjarmangu pada Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021?  

2. Apakah melalui kegiatan In House Training (IHT) dapat meningkatkan kompetensi guru 

dalam mengembangkan instrumen tes bagi guru di SD Negeri 1 Banjarmangu pada 

Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021?  

Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian tindakan sekolah ini adalah meningkatkan 

kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen tes, sehingga evaluasi pembelajaran 

yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu secara khusus, 

penelitian tindakan ini bertujuan: 
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1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan In House Training dalam meningkatkan 

kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen tes bagi guru di SD Negeri 1 

Banjarmangu pada Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021.  

2.  Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen tes bagi guru 

di SD Negeri 1 Banjarmangu pada Semester I Tahun Pelajaran 2020/2021.  

LANDASAN TEORI  

Kompetensi Guru 

Menurut Nurhadi (2004:15), kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, 

dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Senada 

dengan Nurhadi dalam Depdiknas (2004:4), dijelaskan juga bahwa kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga diartikan sebagai seperangkat 

kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang harus dikuasai 

dan dimiliki seseorang dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab 

pekerjaan dan/atau jabatan yang disandangnya.  

Sedangkan pengertian guru menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Kompetensi guru sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 12 Tahun 2007 

tentang Standar Kompetensi Guru, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial  

Berdasarkan beberapa pendapat dan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi guru adalah kecakapan dan kemampuan seorang guru yang dilandasi oleh 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki untuk melaksanakan tugas 

pekerjaannya 

Pengembangan Instrumen Tes 

Banyak pakar menjelaskan pengertian tes, menurut Nurkancana dan Sumartana 

(2003:83) bahwa tes adalah suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugas 

yang harus dikerjakan siswa untuk mendapatkan data tentang nilai dan prestasi siswa 

tersebut yang dapat dibandingkan dengan yang dicapai kawan-kawannya atau nilai standar 

yang ditetapkan. Dengan demikian, tes merupakan suatu bentuk pemberian tugas atau 

pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa yang sedang dites. Jawaban yang diberikan 

siswa terhadap pertanyaan-pertanyaan itu dianggap sebagai informasi terpercaya yang 

mencerminkan kemampuannya.  

Kegiatan tes dapat terlaksana jika tersedia suatu perangkat tugas, pertanyaan, atau 

latihan. Perangkat tugas, pertanyaan, atau latihan itulah yang kemudian dikenal sebagai alat 

tes atau instrumen tes. Dalam kenyataan sehari-hari di sekolah, jarang guru atau siswa yang 

menyebut hal tersebut sebagai alat tes atau instrumen tes, melainkan sebagai soal-soal.  

Berdasarkan jawaban yang dikehendaki yang diberikan siswa, tes dapat dibedakan 

ke dalam tes perbuatan dan tes verbal. Tes perbuatan adalah tes yang menuntut respon 

siswa yang berupa tingkah laku yang melibatkan gerakan otot. Tes perbuatan dimaksudkan 
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untuk mengukur tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Tes verbal, 

sebaliknya, menghendaki jawaban siswa yang berupa tingkah laku verbal, yaitu jawaban 

yang berbentuk bahasa yang berisi kata-kata dan kalimat. Dilihat dari segi cara 

menjawabnya, tes verbal dibagi menjadi tes tertulis dan tes lisan. Tes lisan menghendaki 

jawaban siswa diberikan secara lisan; sedangkan tes tertulis menuntut jawaban siswa 

diberikan secara tertulis. Berdasarkan penyusunnya, tes dapat dibedakan ke dalam tes 

buatan guru dan tes standar.  

Terdapat berbagai macam bentuk tes. Secara garis besar, dapat dibedakan dua 

macam bentuk tes, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Bentuk tes yang pertama sering juga 

disebut sebagai tes bentuk esai. Tes esai disebut juga sebagai tes subjektif, walau 

penamaan itu juga dikaitkan dengan kegiatan penilaiannya yang juga bersifat subjektif. Tes 

subjektif memungkinkan siswa menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan 

pengetahuan, menganalisis, menghubungkan, dan mengevaluasi soal yang dihadapkan 

kepadanya. Tes ini menuntut siswa untuk dapat menghubungkan fakta-fakta dan konsep-

konsep, mengorganisasikannya ke dalam koherensi yang logis, dan kemudian menuangkan 

hasil pemikiran itu dalam bentuk ekspresi tulis.  

Tes objektif disebut juga sebagai tes jawab singkat (short answer test). Sesuai 

dengan namanya, tes jawab-singkat menuntut siswa hanya dengan memberikan jawaban 

singkat, bahkan hanya dengan memilih kode-kode tertentu yang mewakili alternatif-

alternatif jawaban yang telah disediakan. Jawaban terhadap tes objektif bersifat pasti, hanya 

ada satu kemungkinan jawaban yang benar. Jenis tes objektif yang banyak dipergunakan 

orang adalah tes jawaban benar-salah (true-false), pilihan ganda (multiple choice), isian 

(completion), dan penjodohan (matching). Keempat macam tes objektif tersebut sering 

digunakan oleh para guru dalam pelaksanaan tes di sekolah.  

Soal bentuk jawaban singkat adalah soal yang menuntut peserta tes untuk 

memberikan jawaban singkat, berupa kata, frasa, nama tempat, nama tokoh, lambang, atau 

kalimat yang sudah pasti (Surapranata, 2005:81). Bentuk soal jawaban singkat sangat baik 

untuk mengukur kemampuan peserta didik yang sangat sederhana, antara lain kemampuan 

memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan angka dan kemampuan memanipulasi 

simbol matematika. Dilihat dari segi rumusan kalimatnya, soal jawaban singkat dapat berupa 

kalimat perintah, kalimat tanya, dan kalimat yang tidak lengkap.  

Soal pilihan ganda adalah salah satu bentuk jenis tes objektif yang luas 

penggunaannya untuk berbagai macam keperluan antara lain digunakan pada ulangan 

umum, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dasar, ujian akhir nasional, survey nasional, 

survey internasional.  

Dalam penelitian ini pengembangan instrument tes yang akan dilakukan adalah 

pengembangan instrument tes jawaban singkat dan pilihan ganda. Pengembangan dan 

penyusunan instrument tes ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengembangkan dan menyusun instrument tes yang baik, benar dan sistematis.  

Prosedur pengembangan instrumen tes mencakup langkah-langkah, yaitu: (1) 

menetapkan konsep (psychological construct) atau variabel-variabel yang hendak diukur; (2) 

memilih atau mene-tapkan teori yang akan dijadikan landasan penyusunan konstruk; (3) 

merumuskan konstruk (definisi konseptual) dan definisi operasional; (4) mengembangkan 

dimensi dan indikator; (5) menetapkan jenis instrumen; (6) membuat matriks; (7) 
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menyusun butir-butir soal; (8) melakukan validasi konsep (construct validity atau content 

validity) melalui panel atau expert justification; (9) menyusun butir soal untuk persiapan uji 

coba; (10) melakukan uji coba (empirical validity) dan analisis hasil uji coba; (11) 

menyeleksi butir soal; dan (12) menyusun atau menyetel instrumen yang siap pakai.  

In House Training (IHT) 

Dalam kamus bahasa Inggris, “training” bermakna latihan. Latihan dalam ilmu 

pengetahuan perilaku adalah suatu kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan, 

meningkatkan, atau memperoleh efektivitas pekerjaan perseorangan yang lebih besar. 

Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan 

dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Jadi, pada dasarnya In House 

Training (IHT) adalah merupakan proses pendidikan dan latihan jangka pendek yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan atau beberapa sekolah dengan tujuannya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga sekolah 

khususnya para guru sehingga efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya lebih besar karena 

memperoleh keterampilan operasional secara memadai.  

In House Training (IHT) dapat didefinisikan sebagai pelatihan yang dilaksanakan 

secara internal oleh kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan sebagai 

penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan. Berdasarkan pemikiran bahwa sebagian 

kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara 

eksternal, namun dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah atau guru sebagai 

trainer yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain (Danim: 2011:94).  

Pelatihan bagi guru dalam mengembangkan instrument tes akan memberikan 

bantuan kepada guru memiliki kemampuan mengembangkan instrument tes di sekolah 

secara benar, lengkap dan sistematis. Secara umum tujuan In House Training (IHT) adalah 

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang didayagunakan di sekolah sehingga 

lebih mampu dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan.  

Manfaat yang diperoleh dengan penyelenggaraan In House Training antara lain: 

pertama, terciptanya interaksi positif antarpeserta (guru) dengan kepala sekolah dan nara 

sumber lainnya, misal: pengawas sekolah dan dinas terkait. kedua, sebagai sarana untuk 

saling berbagai (sharing) informasi berkaitan dengan pengetahuan yang up-to date tentang 

bidang tugasnya, dan ketiga, dapat mempererat rasa kekeluargaan/ kebersamaan sehingga 

tercipta hubungan harmonis di antara warga sekolah.  

Materi In House Training perlu disesuaikan secara tajam pada kebutuhan mendesak 

dan spesifik yang dihadapi peserta pelatihan. Untuk itu materi In House Training biasanya 

terlebih dahulu dilakukan dengan menganalisis dan menginventarisir semua kebutuhan 

peserta pelatihan. Penyampaian materi pada kegiatan In House Training dapat dilakukan 

dengan berbagai metode maupun media pelatihan.  

Berdasarkan pengertian di atas dalam penelitian ini yang dimaksud In House 

Training adalah program pelatihan/training yang diselenggarakan oleh sekolah dengan 

menggunakan tempat pelatihan sendiri, peralatan sendiri, menentukan peserta dan dengan 

Trainer sendiri yaitu kepala sekolah 
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Langkah-langkah kegiatan IHT. Kegiatan In House Training (IHT) menurut 

Marwansyah (2010:170) dilakukan melalui tiga fase, yaitu: fase perencanaan, berfungsi 

untuk menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Selain menentuka tujuan, disini juga ditentukan materi, pendekatan dan 

metodologi pelatihan, peserta, fasilitator (trainer), waktu dan tempat, bahan, model evaluasi 

pelatihan, sumber dana dan pembiayaan yang dibutuhkan. Fase proses penyelenggaraan, 

meliputi persiapan kelengkapan bahan pelatihan dan sarana prasarana, dan Fase evaluasi, 

adalah fase penilaian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan 

METODE PENELITIAN 

Setting dan Subyek Penelitian 

Tempat penelitian tindakan sekolah adalah Guru di SD Negeri 1 Banjarmangu 

Kecamatan Banjarmangu. Penelitian ini berupa penelitian tindakan sekolah yang dilakukan 

untuk Guru Kelas. Waktu pelaksanaan selama 5 bulan mulai bulan Agustus 2020 sampai 

dengan Desember 2020.  

Subyek penelitian ini adalah guru kelas di SD Negeri 1 Banjarmangu yang berjumlah 

6 orang guru. SD Negeri 1 Banjarmangu adalah tempat peneliti melaksanakan tugas 

sehingga tidak menganggu kegiatan pembelajaran 

Tehnik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif. Teknik ini 

digunakan dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pra siklus, siklus 

I dan siklus II sehingga akan diperoleh gambaran peningkatan kompetensi guru dalam 

menyusun instrument tes. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

adanya perubahan peningkatan kompetensi guru, yaitu ditandai dengan apabila nilai kinerja 

guru dalam mengembangkan Instrumen tes makin meningkat menjadi lebih baik/layak.  

Prosedur Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah dilakukan dengan dua siklus masing-masing siklus terdiri 

dari 3 kali pertemuan. Tiap siklus ditempuh dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi. Teknik penelitian dilakukan dengan melaksnakan evaluasi pada 

kondisi awal dengan menilai kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen tes.. 

Penilaian menggunakan instrumen, hasil observasi, dan wawancara serta catatan-catatan 

yang berhasil dihimpun oleh peneliti. Setelah nilai kondisi awal diketahui, kemudian 

dilanjutkan dengan diskusi pemecahan masalah. Cara yang diambil untuk pemecahan 

masalah kompetensi guru dalam menyusun dan mengembangkan instrument test adalah 

dengan kegiatan In House Training (IHT).  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Kondisi awal penelitian yang ditemukan peneliti menunjukkan bahwa dokumen 

Instrumen tes yang telah dibuat guru-guru di SD Negeri 1 Banjarmangu Kecamatan 

Banjarmangu masih kurang benar, kurang lengkap, dan kurang sistematis.  

Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan peneliti terhadap analisis sebanyak 6 

buah instrumen tes pada awal Tahun Pelajaran 2020/2021 diperoleh data kondisi awal 
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bahwa instrument test yang telah dibuat guru-guru di SD Negeri 1 Banjarmangu Kecamatan 

Banjarmangu ditemukan masih adanya instrumen tes yang kurang benar, kurang lengkap, 

kurang sistematis dan belum memasukkan nilai-nilai karakter yang tepat.  

Berdasarkan data hasil supervisi dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kompetensi 

guru dalam mengembangkan intsrumen tes jawaban singkat 64,67 sedangkan rerata nilai 

instrumen pilihan ganda sebesar 64. 33. Rata-rata kompetensi mengembangkan instrument 

tes jawaban singkat dan pilihan ganda 64,50.  

 Kompetensi guru mengembangkan instrument tes masih rendah. Kekurangan guru 

dalam kegiatan pengembangan instrumen antara lain adalah (1) kurangnya kemampuan 

guru dalam menyesuaikan antara tingkat kesukaran soal dengan waktu yang tersedia; (2) 

kurangnya kemampuan guru dalam menyusun soal-soal yang kontekstual; (3) kurangnya 

kemampuan guru dalam menentukan pengecoh pada soal pilihan ganda; dan (4) kurangnya 

kemampuan guru dalam menentukan homogenitas option pada soal pilihan ganda.  

Deskripsi Hasil Siklus I 

Tindakan peneliti diawali dengan pertemuan kepala sekolah dan Guru dalam 

kegiatan In House Training (IHT).  

Dari hasil pengamatan peneliti pada saat guru mengikuti kegiatan di siklus pertama 

ini, guru nampak antusias dalam merespon materi mengembangkan dan penyusunan 

instrumen tes. Pengamatan ini peneliti lakukan secara langsung dengan menggunakan 

lembar observasi pada saat pelaksanaan tindakan. Semua Guru nampak aktif dalam 

mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Banyak hal-hal yang ditanyakan dari masing-

masing peserta kaitannya dengan materi yang disampaikan pada saat proses kegiatan 

berlangsung. Hal ini sangat positif bagi kelanjutan pelaksanaan tindakan di siklus berikutnya. 

Dengan respon yang baik, peneliti optimis akan lebih mudah dalam memberikan 

pemahaman kepada guru dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan berkarakte. 

Sharing diantara peserta juga nampak sering dilakukan guru untuk menyamakan persepsi 

sesuai dengan alur yang telah peneliti sampaikan.  

Berdasarkan hasil penilaian dari lembar instrumen penyusunan instrumen tes dan 

pelaksanaan Pembelajaran yang telah dilaksankan oleh guru di SD negeri 1 Banjarmangu 

Kecamatan Banjarmangu pada siklus I menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam 

penyusunan instrumen tes masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai kompetensi 

guru mengembangkan instrument tes adalah nilai rata-rata adalah 74. 67 (cukup layak), 

nilai tertinggi adalah 83 dan nilai terendah 66 dan yang baik baru 4 orang atau mencapai 

66,67%.  

Mengetahui hasil penelitian tindakan sekolah yang belum mencapai indikator kinerja 

tersebut maka penelitian dilanjutkan dengan rencana perbaikan yang akan dilakukan pada 

Siklus II dengan menggunakan bimbingan individu dalam IHT.  

Deskripsi hasil Siklus II 

Menyampaikan hasil siklus I kepada guru. Kekurangan hasil pada siklus I ini akan 

ditindaklanjuti peneliti dengan merencanakan kegiatan In House Training (IHT).   dengan 

pendampingan dan bimbingan secara individu dan di bntu guru yng kompeten.  
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Dari hasil pengamatan peneliti pada saat guru mengikuti kegiatan di siklus kedua ini, 

guru nampak antusias dalam merespon materi penyusunan instrumen tes berkarakter dan 

dapat penyusunan instrumen tes. Pengamatan ini peneliti lakukan secara langsung dengan 

menggunakan lembar observasi pada saat pelaksanaan tindakan. Semua Guru nampak aktif 

dalam mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Banyak hal-hal yang ditanyakan dari 

masing-masing peserta kaitannya dengan materi yang disampaikan pada saat proses 

kegiatan berlangsung. Hal ini sangat positif bagi kelanjutan pelaksanaan tindakan di siklus 

berikutnya. Dengan respon yang baik, peneliti optimis akan lebih mudah dalam memberikan 

pemahaman kepada guru dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

berkarakter. Sharing diantara peserta juga nampak sering dilakukan guru untuk 

menyamakan persepsi sesuai dengan alur yang telah peneliti sampaikan.  

Berdasarkan hasil penilaian dari lembar instrumen pengambanagn dan penyusunan 

instrument tes yang telah dilaksanakan oleh guru di SD Negeri 1 Banjarmangu Kecamatan 

Banjarmangu pada siklus II menunjukkan bahwa kemapuan guru dalam mengembangkan 

dan menyusun instrument tes sudah baik atau layak. Hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai 

kompetensi guru mengembangkan instrument tes mendapat nilai tertinggi 92 nilai terendah 

81, dan rata-rata 87,17 dalam katagori baik/ layak. Kompetensi guru mengembangkan 

instrument tes yang Sangat baik dan baik (layak) sudah mencapai 6 orang atau 100%.  

Pembahasan 

Untuk mengetahui gambaran secara utuh tentang hasil dari penelitian ini perlu 

dijabarkan dalam pembahasan hasil yang akan peneliti paparkan sebagai berikut: 

Pelaksanaan tindakan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kegiatan selama 

tiga kali. Kegiatan yang pertama yaitu pemberian materi tentang cara mengembangakan 

dan menyusun instrument tes, peserta membuat instrument tes dan ketiga melaksanakan 

penilaian sesuai instrument tes yang telah dibuat. Untuk meningkatkan kompetensi guru 

tersebut peneliti melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dua siklus, yaitu siklus 

pertama dan siklus kedua. Kegiatan yang dilakukan dalam siklus pertama ini adalah 

menyampaikan materi pengembangan instrument tes, yang diakhiri dengan tugas guru 

untuk membuat instrument tes.  

Pada siklus kedua, peneliti melaksankan seperti siklus I dengan bimbingan individu 

dan dibantu guru yang kompeten pada saat membuat instrument tes.  

 Hasil yang diperoleh di akhir siklus pertama menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan dibandingkan hasil dari kondisi awal. Namun demikian peningkatan kemampuan 

guru menyusun instrument tes yang dicapai dalam siklus pertama belum mencapai indikator 

yang diharapkan, karena guru yang layak menyusun instrument tes belum mencapai 75. 

Untuk itu peneliti melakukan tindakan kedua dengan memberikan bimbingan individu yang 

lebih merata dan bimbingan oleh guru kompeten. Untuk lebih jelasnya peneliti melakukan 

pembinaan-pembinaan individu.  

Hasil penelitian terkait dengan tindakan peneliti dalam menerapkan In House 

Training dapat disampaikan bahwa Pelakasaanan IHT berjalan dengan baik dan lancar serta 

dilaksankan sesuai yang telah direncanakan. Langkah-langkah pelaksanaan In House 

Training dalam penelitian ini antara lain: menginventarisir kebutuhan atau masalah spesifik 

yang dihadapi guru dalam mengembangkan instrument tes, menentukan materi, membuat 
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kesepakatan bersama guru-guru mengenai tempat, waktu dan jadwal pelaksanaan In House 

Training, menyusun format lembar pengamatan beserta kisi-kisinya untuk mengukur layak 

tidaknya instrument tes, mengadakan bimbingan penyusunan intstrumen tes baik secara 

individu maupun kelompok yang difasilitasi kepala sekolah dan guru yang kompeten.  

Hasil penelitian berupa pengamatan untuk mengukur kelayakan instrument tes yang 

dibuat guru dalam kegiatan In House Training mengalami peningkatan cukup signifikan 

sejalan dengan meningkatnya kompetensi dan pemahaman guru terhadap materi 

pengembangan instrument tes. Jika pada siklus I guru yang mampu menyusun insrtrumen 

tes masuk kriteria layak/baik hanya 4 orang (66,7%), pada siklus II menjadi 6 orang (100%) 

berarti ada peningkatan sebanyak 2 orang guru atau 33,3%. Kondisi akhir kegiatan In 

House Training ini menunjukkan peningkatan yang melampaui indikator kinerja penelitian 

yang telah ditetapkan.  

Peningkatan kompetensi guru mengembangkan instrument tes sangat dipengaruhi 

dengan meningkatnya pemahaman guru terhadap materi konsep dan langkah-langkah 

penyusunan instrument tes sebagaiman hasil pengamatan dan penilaian instrument tes yang 

telah dilakukan peneliti selama Penelitian Tindakan Sekolah berlangsung Hal ini dapat dilihat 

dari hasil penilaian yang telah dilakukan, yaitu jika pada siklus I nilai rata-rata 

mengembangkan instrument tes sebesar 74,67 meningkat menjadi 87,17 pada siklus II. Nilai 

terendah pada siklus I adalah 66, meningkat menjadi 81 pada siklus II. Berarti ada 

peningkatan sebesar 15 nilai, sedangkan untuk nilai tertinggi meningkat dari 83 pada siklus I 

menjadi 92 pada siklus II. Berarti ada peningkatan nilai sebanyak 9.  

 Hasil dari nilai di akhir siklus yang kedua ini juga menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan guru dibandingkan dengan kemampuan guru mengembangkan instrument tes 

yang diperoleh pada siklus yang pertama. Rata-rata nilainya sudah mencapai 87. 17, 

sehingga dapat dikatakan indikatornya tercapai. Hasil nilai di siklus yang kedua ini sekaligus 

dapat dijadikan hasil akhir tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini.  

Perbandingan hasil penelitian pra siklus, siklus I, dan siklus II setelah dilakukan 

pengamatan pada saat proses pelaksanaan IHT diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1 Perbandingan Kemampuan Guru dalam Mengembangkan Intrumen tes 

No Mengembangkan Instrumen tes Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Nilaia Tertinggi 79 83 92 

2. Nilai Terendah 59 66 81 

3. Rata-Rata 64,50 74,67 87,17 

4. Ketuntasan 16,67% 66,67% 100% 

 

Berdasarkan data di atas pada siklus I ada kenaikan nilai kompetensi guru 

mengembangkan Instrumen tes nilai rata dari 64,50 pada prasiklus menjadi 74,67 pada 

siklus I. Pada siklus II ada kenaikan kompetensi guru mengembangkan instrument tes dari 

74,67 menjadi 87,17. Untuk rata-rata siklus I ada kenaikan nilai kinerja dari 64,50 menjadi 

74,67. Pada siklus II ada kenaikan kinerja dari 74,67 menjadi 87,17. Untuk ketuntasan 

mengembangkan instrument tes siklus I ada kenaikan nilai kemampuan guru menyusun 

instrument tes dari 1 orang (16,67%) menjadi 4 orang (66,67%). Pada siklus II ada 

kenaikan kompetensi guru mengembangkan instrument tes dari 4 orang (66,47%) menjadi 

6 orang (100%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa In House Training (IHT) dapat 

meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan instrument tes dari nilai rata-rata 
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pada prasiklus 64,50 menjadi 87,17 pada siklus II, dan ketunatasan dalam mengembangkan 

instrument tes dari pada prasiklus 16,67% menjadi 100% pada siklus II.  

Pelatihan bagi guru dalam mengembangkan instrument tes akan memberikan 

bantuan kepada guru memiliki kemampuan mengembangkan intsrumen tes di sekolah 

secara benar, lengkap dan sistematis. Secara umum tujuan In House Training (IHT) adalah 

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang didayagunakan di sekolah sehingga 

lebih mampu dalam mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Menurut Sudjana kompetensi sebagai suatu kemampuan yang disyaratkan untuk 

memangku profesi 

Hasil penelitian In House Training terhadap guru SD Negeri 1 Banjarmangu 

Kecamatan Banjarmangu terbukti dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan 

instrumen tes. Hal ini sesuai pendapat Danim (2009: 94) menyebutkan bahwa In House 

Training (IHT) sebagai pelatihan yang dilaksanakan secara internal oleh kelompok kerja 

guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan sebagai penyelenggaraan pelatihan yang 

dilakukan. In House Training (IHT) dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal, namun 

dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah atau guru sebagai trainer yang memiliki 

kompetensi y ang belum dimiliki oleh guru lain.  

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan In House Training pada setiap siklusnya berjalan dengan baik dan lancar. 

Secara garis besar pelaksanaan setiap siklus sama namun terdapat perbedaan pokok 

pada pelaksanaan bimbingan mengembangkan instrument tes, jika pada Siklus I 

dibimbing langsung oleh peneliti secara kelompok tapi pada siklus II dilakukan secara 

individu dan di bantu guru kompeten.  

2. Kegiatan In House Training (IHT) dapat meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengembangkan instrumen tes di SD Negeri 1 Banjarmangu. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai komptensi guru dari kondisi awal nilai 64,50 setelah tindakan siklus I naik menjadi 

74,67 dan pada tindakan siklus II nilai menjadi 87,17.  

Saran 

Berdasarkan simpulan di atas dapat dikemukakan saran sebagai berikut.  

1. Guru diharapkan untuk secara terus-menerus meningkatkan kompetensi 

mengembangkan instrumen tes, baik secara mandiri maupun melalui kerja kolaboratif 

bersama teman sejawat dan kepala sekolah.  

2. Kepala sekolah diharapkan secara terpogram meningkatkan kinerjanya dalam 

memberikan bimbingan dan bantuan kepada guru melalui pembinaan atau IHT.  

3. Kepala Sekolah diharapkan dapat melaksanakan program kolaboratif dengan pengawas 

dalam upaya meningkatkan kinerja guru.  
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