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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Deskripsi Intervensi 
 
Inisiatif Kepemimpinan Pendidikan untuk Raih Prestasi (INSPIRASI) adalah yayasan yang didirikan 
oleh Global School Leaders (GSL) yang menjembatani para filantrop, praktisi pendidikan, akademisi, 
dan pengambil kebijakan untuk menciptakan inovasi dalam kepemimpinan sekolah di Indonesia. 
Yayasan ini berfungsi sebagai mesin riset yang menerapkan program-program rintisan dan 
mengumpulkan bukti terkait aspek-aspek yang dapat secara efektif membantu para pimpinan 
sekolah (PS) memastikan pemelajaran yang lebih baik di sekolah mereka.  
 
Bekerja sama dengan The SMERU Research Institute, INSPIRASI menyelenggarakan studi baseline 
gelombang pertama dari salah satu program rintisannya di 25 sekolah di Kabupaten1 Karawang, 
Jawa Barat sejak Juli 2019. Program ini merupakan pengembangan profesi secara 
berkesinambungan selama 1,5 tahun bagi para pimpinan sekolah dalam jabatan2 yang disampaikan 
melalui lokakarya dalam ruang kelas dan sesi pendampingan individual di sekolah. Program ini 
secara umum terdiri atas tiga fase yang masing-masing berlangsung selama enam bulan yang 
didahului dengan sesi pengondisian selama satu hari penuh, sebagaimana diuraikan dalam gambar 
berikut.  

 

 

 

Gambar 1. Fase-fase program rintisan 

 
Sebagaimana dijelaskan di atas, program ini merupakan proses jangka panjang yang intensif. 
Program ini mensyaratkan komitmen penuh dari para pimpinan sekolah untuk belajar, berlatih, dan 
melembagakan perilaku-perilaku baru di sekolah mereka. Oleh karena itu, INSPIRASI memilih 25 
sekolah 20 sekolah dasar-SD dan 5 madrasah ibtidaiah3) berdasarkan kriteria tertentu seperti 
kesediaan pimpinan sekolah untuk berpartisipasi dalam program ini.  
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Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pemelajaran siswa melalui 
peningkatan praktik kepemimpinan sekolah yang berfokus pada peningkatan sikap, pengetahuan 
and keterampilan, serta praktik mengajar guru. Oleh karenanya, INSPIRASI mendasarkan program 
ini pada tujuh praktik kepemimpinan yang telah terbukti berdampak besar terhadap pembelajaran 
siswa sebagai berikut4: 

• menyesuaikan perilaku kepemimpinan dengan kebutuhan situasi saat ini; 

• memiliki pengetahuan tentang pemelajaran siswa, kurikulum sekolah, instruksi pemelajaran, 
dan praktik penilaian; 

• merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pengajaran dan kurikulum;  

• menetapkan tujuan dan ekspektasi, kemudian sadar akan tujuan-tujuan di sekolah yang perlu 
diperhatikan;  

• menyiapkan sumber daya secara strategis (menyelaraskan pemilihan dan alokasi sumber 
daya dengan tujuan-tujuan pengajaran prioritas); 

• menggalakkan dan berpartisipasi dalam pemelajaran dan pengembangan guru; and  

• memantau dan mengevaluasi program-program sekolah dan dampaknya terhadap hasil 
belajar.  

 
Gambar berikut mengilustrasikan bagaimana program INSPIRASI bermuara pada peningkatan 
efektivitas pemelajaran siswa.  

 

 

Gambar 2. Teori Perubahan (ToC) 

 
Sebagai mitra evaluasi INSPIRASI, The SMERU Research Institute berupaya melaksanakan evaluasi 
untuk melihat dampak pelatihan kepemimpinan kepala sekolah terhadap hasil belajar siswa dan 
praktik mengajar guru. Untuk menguji teori perubahan ini, peneliti akan membandingkan 

 
4Hattie, John. (2008). Visible Learning. Abingdon, Oxon: Routledge. 
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perubahan dalam hasil belajar; praktik mengajar; pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru; serta 
praktik-praktik kepala sekolah di 25 sekolah INSPIRASI dengan data di sekolah-sekolah lain yang 
akan berperan sebagai sekolah perbandingan. Evaluasi ini akan dilakukan setelah pelaksanaan 
program rintisan berakhir. Laporan ini hanya akan menguraikan temuan-temuan dari proses 
pengumpulan data baseline. Laporan ini mendeskripsikan kondisi 25 sekolah studi sebelum 
penerapan program rintisan berdasarkan data kuantitatif yang dikumpulkan oleh SMERU serta data 
yang dikumpulkan dari kunjungan dan pendampingan sekolah yang dilakukan oleh fasilitator 
INSPIRASI.  
 
 

1.2 Gambaran Umum Pengumpulan Data Baseline  
 
Pengumpulan data baseline merupakan kegiatan pertama dari tiga kegitan pengumpulan data 
untuk keperluan evaluasi pilot INSPIRASI. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara 
terstruktur, observasi kelas terstruktur, dan kuesioner yang diisi secara mandiri. Semua data yang 
terkumpul dari survei ini dianalisis secara kuantitatif. Itulah langkah-langkah yang peneliti ambil 
selama pengumpulan data. 
 

1.2.1 Pilot Instrumen 
 
Pilot instrumen dilakukan selama tiga hari (16–18 Juli 2019), termasuk dua hari praktik di salah 
sebuah sekolah di Karawang. Pilot ini ini bertujuan: 1) meninjau alur pertanyaan dari instrumen 
pimpinan sekolah guru serta menyesuaikan pilihan bahasa yang digunakan dalam pertanyaan dan 
jawaban, dan mengakomodasi kemungkinan jawaban dalam pilihan; dan 2) menguji instrumen dan 
prosedur penilaian hasil belajar (PHB) dan observasi pembelajaran (OP). Peneliti mewawancarai 
satu kepala sekolah dan empat guru kelas, menguji PBS ke 30 siswa (lima per kelas), dan melakukan 
tiga observasi kelas. Hasil dari pilot ini ditindaklanjuti dengan revisi terhadap kuesioner cetak dan 
kuesioner elektronik pada aplikasi SurveyCTO. 
 

1.2.2 Pelatihan untuk Enumerator 
 
Pelatihan untuk 15 enumerator terpilih dilaksanakan selama lima hari (22–26 Juli 2019) di 
Karawang, yang terdiri atas tiga hari pelatihan materi di kelas dan 2 hari pelatihan praktik di 
lapangan. Hari pertama pelatihan membahas kuesioner kepala sekolah dan guru. Pada hari kedua, 
enumerator belajar melaksanakan PHB dan mengode perilaku mengajar guru menurut instrumen 
OP SMERU. Tim dari INSPIRASI juga menggelar sesi tentang program INSPIRASI pada hari kedua. 
Kami menggunakan hari ketiga sebagai hari praktik untuk mengakrabkan enumerator dengan 
semua fitur SurveyCTO, yang merupakan program wawancara pribadi berbantuan komputer 
(computer-assisted personal interviewing - CAPI), dengan menggunakan responden tiruan dan 
video pembelajaran di kelas. Pelatihan praktik lapangan dilaksanakan pada hari ketiga dan 
keempat, di mana enumerator dibagi menjadi tiga tim dan mengunjungi tiga sekolah. Sekembalinya 
mereka dari praktik, peneliti dan enumerator melaksanakan tinjauan secara berkelompok. Pada 
hari terakhir pelatihan, peneliti membentuk lima tim yang masing-masing beranggotakan tiga 
orang, melakukan tinjauan secara menyeluruh, dan mendistribusikan logistik. 
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1.2.3 Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data dilakukan selama 17 hari (29 Juli–16 Agustus 2019), dari Senin sampai Sabtu. 
Terdapat lima tim yang terlibat. Masing-masing tim bertanggung jawab mengumpulkan data dari 
lima sekolah, yang terdiri atas empat SD negeri dan satu madrasah ibtidaiyah. Di tiap sekolah, tim 
peneliti harus mewawancarai kepala sekolah dan enam guru kelas terpilih untuk tiap kelas (kelas 1 
sampai 6), melaksanakan PHB untuk sepuluh siswa terpilih secara acak per kelas, dan melakukan 
observasi per kelas. Terdapat pula kuesioner growth mindset yang diisi secara mandiri untuk 
pimpinan sekolah dan para guru kelas terpilih. Tim penelti juga mengumpulkan informasi orang tua 
siswa terpilih, seperti umur, tingkat pendidikan, dan pekerjaan mereka. 
 

1.2.4 Pengawasan 
 
Pengawasan lapangan dilakukan pada tiga hari pertama (29–31 Juli 2019) dan tiga hari terakhir (14–
16 Agustus 2019) pada periode pengumpulan data. Selama pengawasan berjalan, para peneliti 
mengunjungi sekolah, berbicara dengan kepala sekolah, dan menyaksikan proses pengumpulan 
data. Tiga hari pertama pengawasan lapangan juga berupaya mencari dan membetulkan kesalahan 
pada aplikasi SurveyCTO, serta mengatasi tantangan yang dihadapi tim. Di sisi lain, pengawasan 
lapangan pada tiga hari terakhir survei difokuskan pada pemeriksaan muatan data dan persyaratan 
administratif. Selain pengawasan lapangan, tim peneliti juga melaksanakan pengawasan dan 
evaluasi data harian dengan memantau input enumerator ke server survei.  
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II. KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN SISWA  
DI SEKOLAH MITRA INSPIRASI 

 
 

2.1 Deskripsi Demografis  
 

2.1.1 Profil Sekolah 
 
Tabel 1 menyajikan profil atas ke-25 sekolah sampel dengan beberapa indikator. Selain terdiri atas 
jumlah guru di tiap sekolah, profil ini juga memilah jumlah tersebut menurut status guru, yakni 
pegawai negeri sipil (PNS) atau honorer. Indikator lainnya adalah rasio guru berbanding siswa yang 
dihitung dengan metode berbeda. Tabel tersebut juga menyediakan informasi yang berkaitan 
dengan berapa banyak kegiatan pelatihan yang diikuti oleh perwakilan guru dari tiap sekolah. 
Terakhir, terdapat pula informasi terkait kurikulum yang digunakan dan akreditasi tiap sekolah. 

 
Tabel 1. Profil Sekolah 

Sekolah 
Guru 

PNS 

Guru 

Honorer 

Rasio wali 

kelas 

berbanding 

siswa 

N 

Pelatihan 

Kurikulum 

2006 

Kurikulum 

2013 
Akreditasi 

1 SDN Ciwaringin I 4 3 0,05 4 Kls. 3 dan 6 Kls. 1, 2, 4, 5 B 

2 SDN Ciwaringin I 5 5 0,03 2 Kls. 3 dan 6 Kls. 1, 2, 4, 5 B 

3 SDN Ciwaringin III 5 3 0,03 5 Kls. 6 Semua B 

4 SDN Karangtanjung I 5 3 0,04 1 Kls. 3 dan 6 Kls. 1, 2, 4, 5 B 

5 SDN Lemahmukti I 5 3 0,03 3  Semua B 

6 SDN Lemahmukti II 3 4 0,03 1  Semua B 

7 SDN Pasirtanjung I 7 2 0,05 3  Semua B 

8 SDN Pasirtanjung II 4 4 0,04 1  Semua B 

9 SDN Pulojaya I 5 7 0,03 1  Semua A 

10 SDN Pulojaya III 4 2 0,05 2 Kls. 1, 3, 6 Kls. 1, 2, 4, 5 B 

11 SDN Anggadita II 3 4 0,03 1  Semua B 

12 SDN Anggadita IV 9 4 0,03 2  Semua NA 

13 SDN Belendung IV 5 7 0,03 1 Kls. 3 dan 6 Kls. 1, 2, 4, 5 A 

14 SDN Klari II 9 9 0,02 2  Semua A 

15 SDN Curug II 6 7 0,03 3 Kls. 3 dan 6 Kls. 1, 2, 4, 5 B 

16 SDN Duren III 8 14 0,02 2  Semua A 

17 SDN Duren IV 9 3 0,04 3  Semua A 

18 SDN Karanganyar I 3 6 0,02 0  Semua B 

19 SDN Karanganyar II 2 6 0,03 4  Semua B 

20 SDN Pancawati III 2 11 0,02 5 Kls. 3 dan 6 Kls. 1, 2, 4, 5 B 

21 MI Al 'Ianah 2 22 0,02 0  Semua A 

22 MI Al Ikhlas 

Gintungkolong 
0 14 0,05 1  Semua B 

23 MI Nurul Falah 0 15 0,03 0  Semua A 

24 MI Nihayatul Hidayah 0 7 0,09 1  Semua B 

25 MI Ar Rahmah 0 24 0,03 3  Semua A 
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Bagian pertama dari informasi yang disediakan dalam tabel adalah jumlah guru. Dari data yang 
dikumpulkan, ditemukan bahwa sebagian besar guru baik di sekolah umum maupun di madrasah, 
khususnya guru-guru di madrasah, adalah guru honorer. Bahkan, semua guru di empat dari lima 
madrasah (Sekolah 22 sampai Sekolah 25) adalah guru honorer. 
 
Rasio wali kelas berbanding siswa diperoleh dengan mengambil rata-rata jumlah siswa per kelas 
yang harus ditangani wali kelas. Guru agama dan olahraga yang tidak ditunjuk sebagai wali kelas 
tidak dimasukkan dalam penghitungan ini. Berdasarkan data tersebut, rata-rata, rasio guru 
berbanding siswa dari sekolah-sekolah yang diamati adalah 0,03 (1:29). Dari data tersebut juga, 
kami temukan bahwa rasio yang lebih tinggi ditemukan di Sekolah 25, yaitu sebesar 0,02 (1:55). 
 
Informasi lain dari tabel tersebut adalah jumlah pelatihan yang diikuti oleh guru. Data menunjukkan 
bahwa jumlah pelatihan yang diikuti oleh guru dari tiap sekolah bervariasi. Namun, secara rata-rata, 
KS mengirim guru mereka untuk ikut setidaknya 2 kali pelatihan selama tahun ajaran yang lalu. 
Ironisnya, beberapa sekolah seperti sekolah 18, 21, dan 23 bahkan tidak mengirim guru mereka 
untuk mengikuti pelatihan apapun selama tahun ajaran yang lalu. 
 
Terkait kurikulum, sebagian besar sekolah telah menerapkan kurikulum 2013 terbaru di setiap 
kelas. Namun, di beberapa sekolah, mereka masih menerapkan kurikulum 2006 atau setidaknya 
mengombinasikan kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 di kelas 3 dan kelas 6. Alasan 
penggabungan ini adalah karena belum semua guru mendapatkan pelatihan tentang kurikulum 
terbaru. Alasan lainnya adalah karena KS dan guru ingin Matematika tetap menjadi mata pelajaran 
terpisah sebagaimana dalam kurikulum 2006, sementara kurikulum 2013 terbaru menggunakan 
pendekatan tematik di mana tidak ada pemisahan yang jelas di antara tiap mata pelajarannya. 
 
Beranjak ke akreditasi sekolah, mayoritas sekolah dalam studi ini telah terakreditasi. Secara umum, 
sebagian besar sekolah terakreditasi B dan delapan sekolah terakreditasi A. Namun, masih ada satu 
sekolah (sekolah 12) yang belum terakreditasi.  
 
Agar dapat mempercepat keberhasilan proses belajar, sekolah yang baik membutuhkan fasilitas 
belajar memadai seperti ketersediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas 
pendukung lainnya (lihat Tabel 2). Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa sebagian besar 
sekolah mitra memiliki setidaknya satu ruang kelas untuk tiap jenjang kelas (kelas 1 sampai 6). 
Namun, tujuh sekolah memiliki kurang dari enam ruang kelas. Hal ini berarti terdapat jenjang kelas 
yang dibagi menjadi kelas pagi dan kelas siang dikarenakan keterbatasan ruang kelas yang tersedia. 
Selain ruang kelas, perpustakaan juga berperan penting dalam memfasilitasi proses belajar. Namun, 
hanya sembilan sekolah yang memiliki perpustakaan dan dua dari perpustakaan tersebut tidak 
berfungsi. Survei juga menunjukkan bahwa tidak satu pun dari sekolah-sekolah yang diamati 
memiliki laboratorium sains, tetapi dua sekolah memiliki lab komputer. 
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Tabel 2. Fasilitas Sekolah 

Sekolah 
Ruang 

Kelas 
Perpustakaan 

Lab 

Sains 

Lab 

Komputer 

Ruang 

KS 

Ruang 

Guru 

Ruang 

Ibadah 
Klinik 

Kamar 

Kecil 
Gudang 

Ruang 

Sirkulasi 

Lapangan 

Olahraga 
Lain-lain 

1 4 X X X   X X     X 

2 6 X X X   X X     X 

3 6  X X   X X     X 

4 5  X X   X      X 

5 6 X X X X  X X X X   X 

6 6 
Tidak 

berfungsi 
X X X  X X  X   X 

7 6 X X X X  X X     X 

8 6 X X X X  X X  X   X 

9 9  X X   X X     Kantin 

10 5 X X X X X  X     X 

11 5 X X X   X X     X 

12 8 X X X    X  X   X 

13 4 X X X X  X X     X 

14 6  X X   X X     X 

15 8  X X         X 

16 9 
Tidak 
berfungsi 

X          X 

17 9 X X X    X     

Ruang 

operator 
sekolah 

18 7 X X X   X X     X 

19 5 X X X X  X      X 

20 6 X X X   X X     X 

21 15  X X X  X      X 

22 6 X X X  X  X X   X X 

23 9 X X X         

Ruang 

administrasi 
dan dapur 

24 3 X X X X   X     X 

25 17  X          Dapur 
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2.1.2 Kepala Sekolah  
 
Program ini menyebut pimpinan sekolah dengan kepala sekolah (KS). Bagian ini menyajikan 
karakteristik demografis KS dalam survei studi ini. Dari 25 KS, 13 KS (52%) berjenis kelamin laki-laki 
(Tabel 3). Dipilah menurut tipe sekolah, kami amati bahwa KS laki-laki lebih banyak dari KS 
perempuan di antara sekolah-sekolah madrasah sementara jumlah KS laki-laki dan perempuan di 
sekolah umum seimbang. 

 
Tabel 3. Karakteristik Gender dan Latar Belakang Pendidikan KS 

Pendidikan  
Sekolah Umum Madrasah Total 

L P Total % L P Total % L P Total % 

Sarjana 10 9 19 95 1 2 3 60 11 11 22 88 

Magister 0 1 1 5 2 0 2 40 2 1 3 12 

Total 10 10 20 100 3 2 5 100 13 12 25 100 

% 50 50 100 
 

60 40 100  52 48 100  

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 

 
Sebagian besar dari para kepala sekolah ini memiliki latar belakang di bidang pendidikan (Tabel 4) 
dan sebagian besar memegang gelar sarjana. Secara keseluruhan, hanya 12% KS yang bergelar 
magister. Hanya satu dari dua belas KS dari sekolah umum yang memiliki gelar magister. Di 
madrasah, dua dari lima KS memiliki gelar magister. 

 
Tabel 4. Later Belakang Pendidikan KS 

Jurusan 
Sekolah Umum Madrasah Total 

Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi % 

Administrasi Pendidikan 1 5 1 20 2 8 

Bahasa Indonesia 1 5 0 0 1 4 

Manajemen Pendidikan 0 0 1 20 1 4 

Matematika 1 5 0 0 1 4 

Pendidikan Agama Islam 0 0 1 20 1 4 

Pendidikan Luar Sekolah 2 10 0 0 2 8 

Pendidikan Matematika 1 5 0 0 1 4 

Pendidikan Sekolah Dasar Islam 0 0 1 20 1 4 

Pendidikan Sekolah Dasar 13 65 0 0 13 52 

Kewarganegaraan 1 5 0 0 1 4 

Pendidikan (Islam) 0 0 1 20 1 4 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 
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Tabel 5. Pengalaman Mengajar KS 

Tahun 

Pengalaman Mengajar 

Sekolah Umum Madrasah Total 

N % N % n % 

<1 Tahun 0 0 0 0 0 0 

1–5 Tahun 0 0 0 0 0 0 

6–10 Tahun 0 0 1 20 1 4 

>10 Tahun 20 100 4 80 24 96 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 

 
Tabel 6. Pengalaman Manajerial KS di Sekolah Sekarang 

Tahun 

Pengalaman menjadi kepala sekolah di sekolah sekarang 

Sekolah Umum Madrasah Total 

n % N % n % 

<1 Tahun 8 40 0 0 8 32 

1–5 Tahun 12 60 1 20 13 52 

6–10 Tahun 0 0 3 60 3 12 

>10 Tahun 0 0 1 20 1 4 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 

 
Tabel 7. Pengalaman Manajerial KS Secara Keseluruhan 

Tahun 

Pengalaman menjadi kepala sekolah 

Sekolah Umum Madrasah Total 

n % N % n % 

<1 Tahun 6 30 0 20 6 24 

1–5 Tahun 14 70 1 40 15 60 

6–10 Tahun 0 0 2 40 2 8 

>10 Tahun 0 0 2 0 2 8 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 

 
Terkait pengalaman, 96% KS dianggap sebagai guru senior dengan pengalaman mengajar lebih dari 
sepuluh tahun (Tabel 5). Namun, terkait pengalaman mengelola sekolah, mayoritas KS memiliki 
pengalaman satu sampai lima tahun dan lebih dari sepertiga KS punya pengalaman kurang dari satu 
tahun (Tabel 6). Meski demikian, angkanya sedikit berbeda jika kita pilah antara pengalaman KS di 
sekolah umum dan madrasah (Tabel 7). Di sekolah-sekolah umum, semua KS punya pengalaman 
kurang dari enam tahun dalam mengelola sekolah mereka sekarang, sementara dua KS di Madrasah 
memiliki pengalaman enam sampai sepuluh tahun dalam mengelola sekolah mereka sekarang.  
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Tabel 8. Golongan Guru PNS 

Golongan 

Golongan Guru PNS 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

III/D 5 25 0 0 5 24 

IV/A 6 30 1 100 7 33 

IV/B 9 45 0 0 9 43 

 
Terkait status, semua KS di sekolah umum adalah PNS, sementara di madrasah hanya ada satu KS 
yang merupakan PNS. Hanya saja, golongannya tiap KS yang merupakan PNS bervariasi. Sekitar 25% 
KS di sekolah umum adalah golongan III/D, 30% golongan IV/A, dan hampir separuh golongan IV/B. 
Satu-satunya KS di madrasah yang merupakan PNS memiliki golongan IV/A. 

 
Tabel 9. Sumber Motivasi KS 

Kategori Motivasi 

Kategori motivasi KS 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Dikendalikan secara eksternal 2 10 1 20 3 12 

Dikendalikan secara internal 8 40 3 60 11 44 

Amotivasi 0 0 0 0 0 0 

Otonom 13 65 3 60 16 64 

 
Salah satu informasi penting terkait KS adalah memahami sumber motivasi mereka. Ryan dan Deci 
(2017) mengidentifikasi sumber motivasi menjadi empat sumber utama: amotivasi, dikendalikan 
secara eksternal, dikendalikan secara internal, dan otonom. Sumber pertama adalah amotivasi. 
Orang yang mengalami amotivasi tidak melihat adanya alasan untuk terlibat dalam aktivitas 
tertentu. Dengan kata lain, orang tersebut sama sekali tidak termotivasi. Yang kedua adalah 
dikendalikan secara eksternal. Orang yang dikendalikan secara eksternal bertindak berdasarkan 
stimulus eksternal. Misalnya, seorang KS terlibat dalam aktivitas tertentu karena dia termotivasi 
oleh imbalan atau hukuman yang menjadi konsekuensi dari tindakan mereka. Di sisi lain, orang yang 
dikendalikan secara internal bertindak berdasarkan minat pribadi mereka karena mereka 
menemukan kebahagiaan atau kepuasan saat terlibat dalam aktivitas tertentu. Sumber motivasi 
terakhir adalah  termotivasi secara otonom. Orang dengan sumber motivasi ini melakukan tindakan 
tertentu secara sukarela dan sepenuh hati dan tidak bergantung pada diri sendiri sebagaimana 
mereka yang dikendalikan secara internal. Namun, perlu dicatat bahwa motivasi orang mungkin 
merupakan integrasi dari lebih dari satu sumber motivasi. Bisa jadi tindakan seseorang didasari oleh 
kombinasi sumber motivasi yang dikendalikan secara eksternal, dikendalikan secara internal, dan 
sumber otonom. 
 
Berdasarkan kuesioner tertulis studi ini untuk ke-25 KS ini, diketahui bahwa sebagian besar tindakan 
KS didasari motivasi internal dan otonom. Tabel 9 menunjukkan bahwa 65% KS dari sekolah umum 
termotivasi secara otonom saat melakukan aktivitas mereka. Demikian halnya, sekitar 60% KS di 
madrasah juga termotivasi secara internal dan otonom. 
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Survei untuk KS juga mengumpulkan informasi terkait kelompok kerja KS. Pada Tabel 10, dapat kita 
lihat bahwa rata-rata KS dari sekolah umum mengklaim bahwa ada sekitar 5 sesi kelompok kerja KS 
selama semester terakhir, sementara ada sekitar 3 sesi kelompok kerja KS untuk KS dari madrasah. 
Namun, angka ini sampai taraf tertentu menunjukkan ketidaksesuaian antar KS di kecamatan yang 
sama terkait jumlah sesi kelompok kerja KS dan periodenya. Secara umum, kelompok kerja KS 
adalah kelompok kerja bagi KS di kecamatan yang sama. Artinya, KS dari kecamatan yang sama 
semestinya memberikan angka yang sama untuk jumlah sesi kelompok kerja selama semester 
terakhir di kecamatan mereka. Sayangnya, data kami menunjukkan ketidaksesuaian antar KS di 
kecamatan yang sama. 
 
Terkait topik-topik yang dibahas dalam kelompok kerja tersebut, 70% KS dari sekolah umum 
menyebutkan bahwa mereka membahas informasi dari Dinas Pendidikan sementara 60% KS dari 
madrasah mengatakan bahwa mereka membahas soal pengadaan sarana dan prasarana. Menurut 
hemat para KS ini, 35% KS dari sekolah umum mengklaim bahwa mereka mengomunikasikan 
informasi dari Dinas Pendidikan yang dianggap relevan untuk meningkatkan kualitas pemelajaran 
meski tidak ada konsensus tentang hal ini dari para KS dari madrasah. Dari survei juga ditemukan 
bahwa sebagian besar KS dari sekolah umum melaporkan bahwa sebagian besar topik yang dibahas 
dalam sesi kelompok kerja bersumber pada informasi dari Dinas Pendidikan, sementara para KS 
dari madrasah mengatakan bahwa topik diskusi dipilih berdasarkan masalah yang dihadapi para KS. 

 
Tabel 10. Kelompok Kerja KS 

Analisis deskriptif instrumen KS KS 01–07 

Rata-rata jumlah sesi kelompok kerja KS yang diadakan selama semester terakhir 

 Sekolah Umum Madrasah Total 

Rata-rata 4,75 3,2 4,44 

Periode kelompok kerja KS 

Periode 
Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Bulanan 12 60 1 20 13 52 

Setiap Semester 8 40 4 80 12 48 

Topik yang dibahas dalam kelompok kerja KS 

Topik 
Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Penyusunan anggaran sekolah 9 45 1 20 10 40 

Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 7 35 1 20 8 32 

Penerimaan peserta didik baru 1 5 0 0 1 4 

Persiapan evaluasi siswa 1 5 0 0 1 4 

Kurikulum 1 5 2 40 3 12 

Metode pengajaran tertentu 1 5 1 20 2 8 

Kedisiplinan dan perilaku guru 3 15 1 20 4 16 

Kedisiplinan dan perilaku siswa 1 5 0 0 1 4 

Hasil pemelajaran siswa 1 5 1 20 2 8 

Saran dan keluhan dari masyarakat 1 5 0 0 1 4 

Pengadaan sarana dan prasarana 2 10 3 60 5 20 
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Rekrutmen guru honorer 1 5 0 0 1 4 

Pengembangan kompetensi guru 2 10 2 40 4 16 

Manajemen administrasi sekolah 5 25 2 40 7 28 

Mengomunikasikan informasi dari Dinas Pendidikan 14 70 1 20 15 60 

Aktivitas insidental sekolah 8 40 2 40 10 40 

Topik yang dianggap relevan untuk meningkatkan kualitas pemelajaran 

Topik 
Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Penyusunan anggaran sekolah 1 5 0 0 1 4 

Alokasi dana BOS 1 5 0 0 1 4 

Persiapan evaluasi siswa 1 5 0 0 1 4 

Kurikulum 1 5 1 20 2 8 

Metode pengajaran tertentu 1 5 1 20 2 8 

Kedisiplinan dan perilaku guru 2 10 1 20 3 12 

Pengembangan kompetensi guru 1 5 1 20 2 8 

Manajemen administrasi sekolah 2 10 1 20 3 12 

Mengomunikasikan informasi dari Dinas Pendidikan 7 35 0 0 7 28 

Aktivitas insidental sekolah 3 15 0 0 3 12 

Dasar pemilihan isu tertentu dalam sesi kelompok kerja KS 

Sekolah Umum Madrasah Total 

Informasi dari Dinas Pendidikan Permasalahan yang 
KS hadapi 

Permasalahan yang KS 
hadapi 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
2.1.3 Guru  
 
Dalam memilih guru untuk wawancara, kami menyeleksi secara acak satu kelas dari tiap jenjang di 
satu sekolah dan kemudian mewawancarai wali kelasnya. Kami mewawancarai 149 guru: 120 guru 
dari sekolah umum dan 29 guru dari madrasah. Namun, atas alasan yang beragam, empat guru 
yang diwawancara merupakan guru pengganti.5 Selain itu, peneliti juga tidak dapat mewawancarai 
satu guru karena guru tersebut harus dirawat inap dan tidak ada guru yang bisa menggantikan.6 
 
Dapat kita lihat dari Tabel 11 bahwa sebagian besar guru adalah perempuan—lebih dari 70% di 
kedua jenis sekolah. Meski demikian, saat dipilah menurut kelompok usia, sebagian besar guru laki-
laki termasuk dalam kelompok usia 50–59 tahun. Hanya ada sembilan guru laki-laki dalam 
kelompok usia 20–29 tahun dibandingkan dengan 29 guru perempuan dalam kelompok usia yang 
sama. 

 
5Guru-guru pengganti tersebut antara lain:  
1) Guru Kelas 6 di MI Al’Ianah: wali kelas hanya mengajar mata pelajaran agama, sehingga kami mewawancarai guru mata 
pelajaran umum;  
2) Guru Kelas 1 di SDN Pulojaya III: wali kelas tengah mengikuti pelatihan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan 
tidak kembali sampai periode survei berakhir; 
3) Guru Kelas 4 di SDN Karangtanjung I: wali kelas sedang menderita komorbiditas dan tidak mampu mengajar sejak 
semester lalu; dan 
4) Guru Kelas 2 di SDN Lemahmukti I: wali kelas sedang menderita komorbiditas. 

6Ini merujuk pada guru Kelas 4 di MI Nihayatul Hidayah. 
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Tabel 11. Karakteristik Usia dan Jenis Kelamin Guru 

Kelompok 

Usia 

Umum Madrasah Umum + Madrasah Total 

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan n % 

20–29 tahun 5 19 4 10 9 29 38 25,5  

30–39 tahun 0 27 0 8 0 35 35 23,5  

40–49 tahun 4 14 1 3 5 17 22 14,8  

50–59 tahun 24 27 1 2 25 29 54 36,2  

Total (n) 33 87 6 23 39 110 149 100,0  

Total (%) 27,5 72,5  20,7   79,3   26,2   73,8    

Jumlah guru di sekolah umum 120  80,5  

Jumlah guru in sekolah madrasah 29  19,5  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Terkait latar belakang pendidikan, 90% guru sekolah umum menyandang gelar sarjana/S1 (Tabel 
12). Sebagian besar dari mereka mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Hal ini 
disebabkan oleh peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan7 yang menyatakan bahwa 
guru sekolah umum harus memiliki gelar sarjana yang linier (sesuai) untuk memenuhi syarat 
mendapatkan tunjangan guru. Sebaliknya, hanya 66% guru madrasah memiliki gelar sarjana dan 
sebagian besar dari mereka mengambil jurusan pendidikan lain. 

 
Tabel 12. Tingkat Pendidikan Terakhir dan Jurusan Guru di Perguruan Tinggi 

Tingkat pendidikan terakhir  
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

1. SPGa) atau sederajat 6  5,0  8  27,6  14 9,4  

2. Diploma I/II/III 5  4,2  0  -    5 3,4  

3. Diploma IV 0  -    0  -    0  -    

4. Sarjana (S1) 108  90,0  19  65,5  127 85,2  

5. Magister (S2) 1  0,8  2  6,9  3 2,0  

Total 120  100,0  29  100,0  149 100,0  

Jurusan di perguruan tinggi 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

1. PGSD 74  64,9  4  19,0  78  52,3  

2. Jurusan pendidikan lain 35  30,7  15  71,4  50  33,6  

3. Jurusan nonpendidikan 5  4,4  2  9,5  7  4,7  

Total 114  100,0  21  100,0  135  90,6  

Sumber: Survei guru (2019). 

Catatan: a) Sekolah Pendidikan Guru (SPG) adalah pendidikan guru setingkat sekolah menengah atas 

 

 
7Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam 
Jabatan dalam Rangka Penataan and Pemerataan Guru. Pada Pasal 5, guru tanpa sertifikasi yang linier dengan bidangnya 
akan menerima tunjangan hanya sampai dua tahun setelah ditempatkan ke posisi baru.  
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Sebagian besar guru yang peneliti wawancarai adalah guru senior dengan pengalaman mengajar 
selama lebih dari sepuluh tahun (Tabel 13). Di sekolah umum, 67% guru berpengalaman mengajar 
lebih dari sepuluh tahun, namun hanya 28% guru dari madrasah yang memiliki lama pengalaman 
mengajar yang sama. Lebih lanjut, 31% guru madrasah berpengalaman mengajar mulai dari enam 
hingga sepuluh tahun, sementara sekitar 24% dan 14% di antara mereka punya pengalaman 
mengajar 1–5 tahun dan kurang dari setahun.  
 
Meski guru-guru tersebut memiliki pengalaman yang relatif lama dalam mengajar, mereka tidak 
mengajar di sekolah yang sama sejak mereka mulai menjadi guru. Hanya sekitar 48% guru dari 
sekolah umum yang menyebutkan bahwa mereka sudah mengajar di sekolah mereka sekarang 
selama lebih dari sepuluh tahun sementara hanya ada sekitar 14% guru dari madrasah yang 
melaporkan informasi serupa. Sementara itu, 8% guru relatif baru di sekolah mereka sekarang. 

 
Table 13. Lama Pengalaman Mengajar dan Lama Menjadi Guru  

di Sekolah Sekarang 

Pengalaman 

mengajar 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

<1 tahun 2 1,7  4 13,8  6 4,0  

1–5 tahun 21 17,5  7 24,1  28 18,8  

6–10 tahun 14 11,7  8 27,6  22 14,8  

>10 tahun 80 66,7  9 31,0  89 59,7  

Lupa 3 2,5  1 3,4  4 2,7  

Total 120 100,0  29 100,0  149 100,0  

Mengajar di 

sekolah 
sekarang 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

<1 tahun 7 5,8  5 17,2  12 8,1  

1–5 tahun 34 28,3  13 44,8  47 31,5  

6–10 tahun 21 17,5  8 27,6  29 19,5  

>10 tahun 58 48,3  3 10,3  61 40,9  

Lupa 0 -    0 -    0 -    

Total 120 100,0  29 100,0  149 100,0  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Meski terdapat beberapa status kepegawaian, guru di sekolah negeri umum dapat dibagi menjadi 
dua kelompok: guru PNS dan guru honorer. Terdapat pola yang berbeda antara sekolah umum dan 
madrasah. Di sekolah umum, 55% guru adalah PNS dan 43% guru honorer (Tabel 13). Sementara 
untuk madrasah, hanya ada satu orang yang berstatus PNS, sementara 31% adalah guru tetap 
swasta dan 66% guru honorer. 
 
Agar dapat meningkatkan profesionalisme di antara para guru di Indonesia, pemerintah melalui 
Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan semua guru untuk 
memiliki sertifikat guru sebagai bukti kompetensi mengajar mereka. Namun, survei menemukan 
bahwa belum semua guru memiliki sertifikat guru. Hanya sekitar 7% guru dari madrasah (dua orang) 
dan 48% guru dari sekolah umum yang memiiliki sertifikat guru (Tabel 14). Sebagian besar guru 
yang memiliki sertifikat guru adalah guru-guru yang berstatus PNS di sekolah umum.   
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Tabel 14. Status Kepegawaian dan Sertifikasi 

Status kepegawaian di sekolah sekarang 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Guru PNS 66 55,0 1 3,4 67 45,0 

Guru bantu PNS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Guru tetap swasta 0 0,0 9 31,0 9 6,0 

Guru honorer 52 43,3 19 65,5 71 47,7 

Guru tidak tetap (GTT) dengan kontrak dari 
pemerintah pusat 

1 0,8 0 0,0 1 0,7 

Guru tidak tetap (GTT) dengan kontrak dari 

pemerintah kabupaten 
1 0,8 0 0,0 1 0,7 

Total (n) 120 100,0 29 100,0 149 100,0 

Persentase guru tersertifikasi dalam tiap status kepegawaian 

Status kepegawaian di sekolah sekarang 
Umum Madrasah Total 

n % n %  n % 

Guru PNS 57 86,4 1 100,0 58 86,6 

Guru bantu PNS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Guru tetap swasta 0 0,0 1 0,0 1 11,1 

Guru honorer 1 1,9 0 0,0 1 1,4 

Guru tidak tetap (GTT) dengan kontrak dari 

pemerintah pusat 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Guru tidak tetap (GTT) dengan kontrak dari 

pemerintah kabupaten 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total (n) 58 48,3 2 6,9 60 40,3 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Dalam wawancara, peneliti juga menanyakan apakah para guru punya pekerjaan sampingan atau 
tidak. Hampir separuh dari para guru ini (48%) mengatakan bahwa mereka punya pekerjaan 
sampingan. Tidak ada perbedaan mencolok terkait kepemilikan pekerjaan sampingan di antara 
status kepegawaian guru, tetapi jumlah guru PNS dengan pekerjaan sampingan lebih kecil daripada 
yang tidak punya pekerjaan sampingan. Di antara yang memiliki pekerjaan sampingan, 37% 
mengatakan mereka menjadi pedagang/penjual di toko daring/luring, dan 23% sebagai 
petani/peternak. Ada pula 17% guru yang pekerjaan sampingannya adalah memberikan les privat.  
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Tabel 15. Status Kepegawaian dan Pekerjaan Sampingan 

Status kepegawaian di sekolah sekarang 

Punya pekerjaan sampingan 

Umum Madrasah Total 

Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak 

Guru PNS 29 37 0 1 29 38 

Guru bantu PNS 0 0 0 0 0 0 

Guru tetap swasta 0 0 3 6 3 6 

Guru honorer 26 26 11 8 37 34 

Guru tidak tetap (GTT) dengan kontrak dari 
pemerintah pusat 

1 0 0 0 1 0 

Guru tidak tetap (GTT) dengan kontrak dari 
pemerintah kabupaten 

1 0 0 0 1 0 

Total (n) 57 63 14 15 71 78 

Persentase guru dengan pekerjaan sampingan (%) 47,5  48,3  47,7  

Pekerjaan sampingan 

(jawaban ganda) 

% pekerjaan 

sampingan 
Pekerjaan sampingan lain yang disebutkan 

Petani/peternak 22,5  1. Pekerjaan terkait pendidikan, seperti kepala sekolah dan 

guru taman pendidikan Alquran (TPA), kepala sekolah dan 
guru madrasah, dan operator di sekolah lain 

2. Aktivitas profesi, keilmuan, dan teknis, seperti teknisi 

listrik, seniman tradisional, pemain kacapi, dalang wayang 
kulit, dan penata rias 

3. Anggota staf pemerintah kecamatan 

Instruktur pelatihan 4,2 

Memberi les privat 16,9 

Pedagang 36,6 

Jasa sewa 5,6 

Pengemudi transportasi daring 1,4 

Tenaga lepas 0 

Lain-lain 15,5 

Menolak menjawab 0 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
2.1.4 Siswa  
 
Di tiap kelas terpilih, sepuluh siswa dipilih secara acak untuk ikut dalam PHB. Pertama, enumerator 
meminta daftar hadir kelas dari KS atau wali kelas dan membagi total jumlah siswa dengan angka 
sepuluh. Angka yang didapat akan digunakan sebagai interval untuk memilih siswa.  Kedua, 
enumerator menetapkan nomor awal dan secara berurutan memilih siswa berdasarkan interval 
tadi. Jika siswa terpilih tidak masuk kelas sampai hari kedua survei, maka enumerator memilih siswa 
yang nomor urutnya pada daftar hadir tepat sesudah siswa yang terpilih pertama. Setelah itu, soal-
soal untuk kelas 1 sampai 3 diberikan melalui wawancara lisan tatap muka antara enumerator dan 
siswa, sementara siswa kelas 4 sampai 6 menjalani tes tertulis berbasis kertas. 
 
Dari proses ini, diperoleh 1.495 siswa sebagai sampel. Jumlah siswa di kelas 5 dan 6 tidak mencapai 
250 karena ada kelas dengan kurang dari sepuluh siswa yang dapat menjadi sampel studi8. Dalam 
hubungannya dengan demografi siswa yang menjadi sampel, persentase antara siswa laki-laki dan 
perempuan seimbang meski tim tidak menyengaja melakukannya selama proses seleksi (Tabel 16).  

 
8Di MI Nihayatul Hidayah, hanya ada tujuh siswa. Sementara itu, di kelas 6 MI Al-Ikhlas Gintung Kolong, ada sebelas siswa 
pada daftar hadir. Namun, satu siswa adalah anak berkebutuhan khusus, satu siswa lainnya pindah ke sekolah lain, dan 
satu siswa lagi sakit dan tidak masuk kelas sampai hari terakhir survei. Oleh karena itu, tim peneliti hanya mampu 
mewawancarai delapan siswa. 
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Table 16. Persentase Siswa Laki-laki dan Perempuan menurut Jenjang Kelas 

Jenjang Kelas 
Laki-laki Perempuan Total 

N % n % n % 

1 128 51,2 122 48,8 250 100 

2 128 51,2 122 48,8 250 100 

3 128 51,2 122 48,8 250 100 

4 122 48,8 128 51,2 250 100 

5 124 50,2 123 49,8 247 100 

6 129 52,0 119 48,0 248 100 

Sumber: Data administratif sekolah (2019). 

 
 

2.2 Kompetensi Inti Kepala Sekolah 
 
Sebagaimana dijelaskan pada bab pertama, program INSPIRASI berfokus pada memfasilitasi kepala 
sekolah untuk menerapkan tujuh praktik kepemimpinan instruksional yang terbukti mampu 
berkontribusi terhadap pemelajaran yang baik (Hattie, 2008). Bagian ini akan berfokus pada 
deskripsi praktik saat ini yang telah dilaksanakan oleh para kepala sekolah yang menjadi sampel, 
disusun menurut tujuh praktik kepemimpinan sebagai berikut.  
 

2.2.1 Menyesuaikan Perilaku Kepemimpinan dengan Kebutuhan Situasi Saat Ini 
 
a) Refleksi Kepala Sekolah atas Bidang-bidang Kepemimpinan Mereka yang Mendukung 

Pemelajaran Siswa (2.4.1) 
 
Selama sesi fasilitasi pendampingan, kepala sekolah diminta melakukan refleksi atas pengetahuan, 
keterampilan, dan praktik mereka dalam memimpin sekolah. Tabel 17 menunjukkan aspek-aspek 
yang menurut kepala sekolah perlu dicari solusinya atau ditingkatkan. Tiap KS memberikan satu 
jawaban. 

 
Tabel 17. Bidang Kepemimpinan yang Perlu Ditingkatkan 

Refleksi Kepala Sekolah 
Umum Madrasah Total 

n n n % 

Kewirausahaan 3 1 4 16 

Pengembangan Profesional KS 3 1 4 16 

Fasilitas Pemelajaran 3 0 3 12 

Supervisi Nonakademik untuk Guru 2 1 3 12 

Pengembangan Profesional Guru 3 0 3 12 

Keuangan dan Administrasi 1 1 2 8 

Manajemen Umum Sekolah  2 0 2 8 

Program Pemelajaran Siswa 2 2 2 8 

Teknik Evaluasi yang Objektif 1 1 2 8 

Sumber: Pembinaan INSPIRASI untuk kepala sekolah (2019). 
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Dari 25 kepala sekolah, 4 memilih kewirausahaan sebagai bidang yang harus mereka tingkatkan. 
Kategori kewirausahaan mencakup jawaban-jawaban yang berhubungan dengan bagaimana 
mendapatkan pemasukan lebih besar untuk mendukung operasional sekolah atau menciptakan 
strategi untuk menarik lebih banyak orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke 
sekolahnya. Empat kepala sekolah lain memilih pengembangan profesi. Kewirausahaan dan 
pengembangan profesi merupakan jawaban paling populer.   
 
Lebih lanjut, para KS ini diminta melakukan refleksi atas apa yang sudah mereka lakukan untuk 
mengembangkan kompetensi mereka atau menyelesaikan masalah yang timbul. Jawaban mereka 
disajikan pada Tabel 18. Serupa dengan tabel sebelumnya, tiap KS memberikan satu jawaban. 

 
Tabel 18. Upaya Pengembangan Kompetensi 

Upaya Pengembangan Kompetensi Umum Madrasah Total 

Mencari informasi dari buku atau artikel 8 1 9 36 

Meminta saran dari KS/pengawas sekolah senior 3 1 4 16 

Membahas masalah dengan rekan seprofesi 2 2 4 16 

Tidak melakukan apa-apa 4 0 4 16 

Ikut pelatihan 1 1 2 8 

Melakukan refleksi atas pengalaman 1 0 1 4 

Belajar mandiri dengan mencoba menyelesaikan 
masalah  

1 0 1 4 

Sumber: Pembinaan INSPIRASI untuk kepala sekolah (2019). 

 
Dari sesi refleksi ini, empat KS memilih tidak melakukan apa-apa meski mereka tahu ada masalah 
yang berhubungan dengan kepemimpinan mereka. Masalah-masalah mereka adalah kesulitan 
dalam menjaga citra baik di depan guru dan mendorong guru untuk menggunakan alat bantu ajar 
dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mereka. Lebih jauh, 48% KS tidak menggunakan 
bukti dalam melakukan refleksi dan evaluasi.  
 
b) Persentase KS yang Mampu Mengambil Tindakan Terkait Situasi Sekolah Sekarang (2.4.2) 

 
Tabel 19. Permasalahan yang Kepala Sekolah Hadapi 

Permasalahan 
Umum  Madrasah Total 

N % n % n % 

Kedisiplinan guru 1 6,7 1 20,0 2 10 

Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman 

tentang pengajaran 
6 40,0 1 20,0 7 35 

Rendahnya tingkat praktik mengajar 5 33,3 2 40,0 7 35 

Rendahnya tingkat kualifikasi mengajar 2 13,3 0 0,0 2 10 

Permasalahan terkait sikap guru terhadap siswa atau 

sesama guru 
1 6,7 1 20,0 2 10 

Total 15 100 5 100 20 100 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 

Catatan: Lima KS melaporkan bahwa mereka tidak punya permasalahan apapun. 
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Survei untuk para KS juga menanyakan tentang permasalahan terkait pengajaran yang para KS ini 
hadapi. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 19, di sekolah umum, 40% KS melaporkan bahwa 
mereka memiliki masalah terkait rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman guru tentang 
pengajaran, 33% melaporkan adanya masalah terkait rendahnya tingkat praktik mengajar, 13,3% 
mengatakan bahwa mereka punya masalah yang berhubungan dengan kualifikasi guru, dan 
terdapat juga masalah-masalah yang berhubungan dengan kedisiplinan guru dan sikap guru 
terhadap siswa atau sesama guru dengan persentase masing-masing 6.7%. Namun demikian, lima 
KS melaporkan bahwa mereka tidak punya masalah apapun. 
 
Sementara itu, untuk madrasah, dua KS mengatakan bahwa mereka punya masalah terkait 
rendahnya tingkat praktik mengajar di antara guru-guru mereka, sementara masing-masing KS 
melaporkan bahwa mereka punya masalah terkait kedisiplinan guru, rendahnya tingkat 
pengetahuan dan pemahaman tentang pengajaran, dan sikap guru terhadap siswa atau sesama 
guru. 
 
Terkait pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut (Tabel 20), para 
KS di sekolah umum dan madrasah menggunakan pendekatan yang sama dalam beberapa aspek, 
sementara di aspek-aspek lain mereka menggunakan pendekatan berbeda. Namun, perlu ada 
pertimbangan tertentu karena ukuran sampelnya kecil, khususnya untuk madrasah. Misalnya, 
dalam mengatasi masalah kedisiplinan guru atau sikap guru terhadap siswa atau sesama guru, para 
KS dari kedua jenis sekolah menggunakan peringatan lisan atau pendekatan pribadi. Namun, dalam 
menangani masalah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengajaran dan 
rendahnya tingkat praktik mengajar, para KS dari sekolah umum dan madrasah memiliki 
pendekatan berbeda. Sementara beberapa KS di sekolah umum memilih memotivasi guru dan 
sebagian KS lain memilih menginisiasi pelatihan rekan sebaya atau mengirim guru untuk ikut 
program pelatihan, para KS di madrasah memilih menyelenggarakan kunjungan belajar untuk 
mengatasi masalah-masalah tersebut. Para KS di sekolah umum dan madrasah juga memiliki 
pendekatan relatif berbeda dalam mengatasi rendahnya tingkat praktik mengajar. Sementara 
semua KS di madrasah memilih menginisiasi pelatihan rekan sebaya untuk mengatasi masalah ini, 
hanya sekitar 40% KS dari sekolah umum yang memilih pendekatan ini. Sebagian KS lain memilih 
memotivasi guru, menegur secara lisan, atau memberi contoh kepada guru untuk mengatasi 
masalah rendahnya tingkat praktik mengajar. 
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Tabel 20. Pendekatan-Pendekatan untuk Mengatasi Tiap Masalah (dalam Kolom %) 

Pendekatan 

Sekolah Umum Madrasah 

Permasalahan Permasalahan 

Kedisiplinan 

guru 

Rendahnya 

tingkat 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

tentang 

pengajaran 

Rendahnya 

tingkat 

praktik 

mengajar 

Rendahnya 

tingkat 

kualifikasi 

mengajar 

Permasalahan 

terkait sikap 

guru terhadap 

siswa atau 

sesama guru 

Kedisiplinan 

guru 

Rendahnya 

tingkat 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

tentang 

pengajaran 

Rendahnya 

tingkat 

praktik 

mengajar 

Permasalahan 

terkait sikap 

guru terhadap 

siswa atau 

sesama guru 

Memotivasi guru - 16,7 20,0 50,0 - - - - - 

Menegur secara 

lisan/melakukan 

pendekatan 

pribadi 

100 - 20,0 - 100 100 - - 100 

Menginisiasi 

pelatihan rekan 

sebaya/berbagi 

atau mengirim 

guru untuk ikut 

pelatihan 

- 83,3 40,0 50,0 - - - 100,0 - 

Melakukan 

kunjungan belajar 
- - - - - - 100,0 - - 

Memberi contoh 

pada guru 
- - 20,0 - - - - - - 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 
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c) Persentase KS yang Berpotensi Memiliki Pola Pikir Bertumbuh (2.4.3) 
 
Pola pikir bertumbuh (growth mindset) adalah keyakinan bahwa kemampuan atau kecerdasan orang 
bisa dikembangkan melalui kerja keras (Hong, Chiu, & Dweck, 1995). Orang-orang dengan pola pikir 
bertumbuh cenderung berfokus pada proses dan perkembangan, alih-alih pada hasil. Sebaliknya, 
orang-orang dengan pola pikir tetap (fixed mindset) cenderung meyakini bahwa kemampuan atau 
kecerdasan itu pemberian dan tidak bisa diubah (Braver et al., 2014). Mereka cenderung berfokus 
pada memuji orang karena prestasinya dan mudah menyerah saat menghadapi situasi menantang.  
 
Kami meminta KS dan guru mengisi kuesioner pola pikir bertumbuh yang diadaptasi dari Skala Pola 
Pikir Bertumbuh Dweck (PERTS, 2015). Instrumen ini telah diuji coba terlebih dahulu dan telah melalui 
penerjemahan bahasa dan budaya sampai dinyatakan valid untuk digunakan pada latar pendidikan 
Indonesia. Proses adaptasi ini dilakukan oleh SMERU pada 2018. Instrumen ini juga memiliki skor 
keandalan yang cukup (di atas 0,75). Jawaban diberi skor menggunakan Model Skala Penilaian Teori 
Respons Butir (Item Response Theory Rating Scale Model - IRT RSM). Skor berkisar dari -4 sampai 4 
dengan skor negatif mewakili pola pikir tetap dan skor positif untuk pola pikir bertumbuh. Responden 
yang mendapat skor nol adalah responden yang memiliki pola pikir di tengah-tengah antara pola pikir 
bertumbuh dan pola pikir tetap.  

 
Tabel 21. Nilai Pola Pikir Bertumbuh 

 Total Umum Madrasah 

N Rata-rata SD Nilai Minimum Nilai Maksimum Rata-rata Rata-rata 

KS 25 0,16 0,80 -1,56 1,25 0,163 0,006 

Sumber: Survei kepala sekolah tentang pola pikir bertumbuh (2019). 

Catatan: SD mengacu pada standar deviasi, yaitu angka yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh ukuran untuk 
suatu kelompok menyimpang dari nilai rata-rata. 

 
Berdasarkan Tabel 21, KS yang bekerja di SD umum lebih percaya dengan pola pikir bertumbuh 
daripada KS yang bekerja di madrasah. Namun, kita perlu menafsirkan perbedaan-perbedaan ini 
secara saksama mengingat kecilnya ukuran sampel. 
 
Karena skala ini telah melewati proses terjemahan dan adaptasi budaya, interpretasi skor 
sebagaimana dinyatakan oleh PERTS kurang relevan untuk skala ini. Oleh karena itu, peneliti 
mengategorikan skor menjadi empat kelompok menurut distribusi ukuran item berdasarkan analisis 
IRT RSM. Kategori penskoran adalah sebagai berikut:  

1. Pola pikir tetap: skor kurang dari -2 

2. Pola pikir tetap sedang: skor di atas -2 sampai kurang dari 0 

3. Pola pikir bertumbuh sedang: skor di atas 0 sampai 2 

4. Pola pikir bertumbuh: skor di atas 2 
 
Gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas KS memiliki pola pikir bertumbuh sedang, sementara 36% 
KS memiliki pola pikir tetap sedang.  
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Gambar 3. Kategori pola pikir kepala sekolah 
Sumber: Survei kepala sekolah tentang pola pikir bertumbuh (2019). 

 
Yang menarik, jika pola pikir bertumbuh KS dianalisis menurut pengalaman, terlihat bahwa KS yang 
memiliki pengalaman lebih lama cenderung memiliki pola pikir tetap sedang, sementara KS yang relatif 
baru cenderung memiliki pola pikir bertumbuh sedang (Tabel 22). Pola ini ditemukan ini sekolah 
madrasah. Namun, meski semua KS di sekolah umum memiliki pola pikir bertumbuh sedang, skor KS 
dengan pengalaman manajerial 1–5 tahun lebih rendah dari KS dengan pengalaman manajerial kurang 
dari setahun. 

 
Tabel 22. Skor Pola Pikir Bertumbuh menurut Pengalaman 

Pola pikir bertumbuh kepala sekolah menurut pengalaman manajerial 

Pengalaman 

Manajerial 
Total Umum Madrasah 

n Rata-rata SD Nilai 
Minimum 

Nilai 
Maksimum 

Rata-rata Rata-rata 

<1 tahun 6 0,28 1,15 -1,56 1,25 0,28 1,25 

1–5 tahun 15 0,24 0,59 -0,72 1,25 0,17 - 

6–10 tahun 2 -0,19 0,75 -0,72 0,34 - -0,19 

>10 tahun 2 -0,42 1,51 -1,49 0,65 - -0,42 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
2.2.2 Memiliki pengetahuan tentang Pemelajaran Siswa, Kurikulum Sekolah, 

Instruksi Pembelajaran, dan Praktik Kenilaian 
 
a) Persentase KS Yang Lebih Banyak Memberikan Umpan Balik yang Relevan (2.5.2)  
 
Dimensi lain yang membentuk KS yang baik adalah pengetahuan KS tentang pembelajaran siswa, 
kurikulum, instruksi pembelajaran, dan praktik penilaian. Salah satu media untuk mendapat 
pengetahuan tentang proses pemelajaran secara umum di sekolah adalah melalui komunikasi. Melalui 
komunikasi dengan pemangku kepentingan sekolah, seperti guru, KS diharapkan lebih memahami 
proses pemelajaran di sekolah mereka. Namun, komunikasi antara KS dan guru tidak harus dibatasi 
hanya untuk mengumpulkan informasi tentang proses pemelajaran. Komunikasi juga harus mencakup 
pemberian umpan balik yang relevan dan efektif kepada para guru mereka.  Tabel 23 di bawah 
menyajikan informasi tentang berapa banyak rapat antara KS dan guru yang diadakan selama 
semester terakhir dan topik-topik apa saja yang dibahas. Hasil survei KS menemukan bahwa guru dan 
KS madrasah lebih sering mengadakan rapat antara KS dan guru dibanding rekan mereka di sekolah 
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umum. Terkait topik-topik yang dibahas, sekolah umum lebih banyak membahas informasi dari Dinas 
Pendidikan, sementara sekolah madrasah biasanya membahas masalah-masalah yang berhubungan 
dengan hasil pemelajaran siswa, kedisiplinan siswa, dan persiapan untuk evaluasi siswa. 

 
Tabel 23. Rapat KS dan guru serta topik-topik yang dibicarakan (dari survei KS) 

 Rata-rata frekuensi rapat (semester lalu) 

Umum Madrasah Total 

Frekuensi 

rapat 
7 12 8 

Topik-topik yang dibahas dalam rapat KS dan guru 

 Umum Madrasah Keseluruhan 

Topik % Topik % Topik % 

Tiga topik 

yang paling 
banyak 
dibahas 

Informasi dari Dinas 

Pendidikan 
65 

Hasil pemelajaran 

siswa 
63 

Informasi dari Dinas 

Pendidikan 
52 

Kedisiplinan dan 

perilaku guru 
50 Kedisiplinan siswa 60 

Kedisiplinan dan perilaku 

siswa 
52 

Kedisiplinan dan 
perilaku siswa 

50 
Persiapan evaluasi 
siswa 

60 
Hasil pemelajaran siswa; 
kedisiplinan dan perilaku 
guru 

48 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Tabel 24. Rapat KS dan guru serta topik-topik yang dibicarakan (dari survei guru) 

 Rata-rata frekuensi rapat (semester lalu) 

Umum Madrasah Total 

Frekuensi 

rapat 
6 12 7 

Topik-topik yang dibahas dalam rapat KS dan guru 

 Umum Madrasah Keseluruhan 

Topik % Topik % Topik % 

Tiga topik 
yang paling 
banyak 
dibahas 

Informasi dari Dinas 
Pendidikan 

47 

Masalah-masalah 

terkait kegiatan 
pemelajaran 

63 
Informasi dari 
Dinas Pendidikan 

40 

Masalah-masalah terkait 

kegiatan pemelajaran 
33 

Perkembangan/hasil 

pemelajaran siswa 
30 

Masalah-masalah 

terkait kegiatan 
pemelajaran 

39 

Aktivitas insidental 
sekolah 

31 
Pengembangan 
kompetensi guru 

30 
Aktivitas insidental 
sekolah 

30 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Di sisi lain, hasil survei guru menemukan bahwa dibandingkan sekolah umum, madrasah lebih sering 
mangadakan rapat antara KS dan guru. Topik-topik yang dibahas dalam rapat tersebut agak berbeda 
antara madrasah dan sekolah umum. Rapat di sekolah umum sebagian besar membahas informasi 
dari dinas pendidikan, masalah-masalah terkait kegiatan pemelajaran, dan kegiatan insidental 
sekolah. Di sisi lain, guru dan KS madrasah membahas masalah-masalah terkait kegiatan pemelajaran, 
perkembangan siswa, dan pengembangan kompetensi guru. 
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Agar dapat mengetahui dan mengerti pembelajaran siswa, kurikulum sekolah, instruksi pemelajaran, 
dan praktik penilaian, KS harus mengawasi para guru dan membimbing mereka. Terkait hal ini, lebih 
dari 80% guru mengonfirmasi bahwa KS melaksanakan pengawasan dan pembimbingan terkait RPP, 
kegiatan belajar mengajar (KBM), dan instrumen serta teknik untuk menilai perkembangan belajar 
siswa (Tabel 25). Persentase ini lebih tinggi pada guru madrasah daripada guru sekolah umum. Lebih 
dari 70% guru mengatakan bahwa KS menggunakan instrumen yang disediakan dari Dinas Pendidikan, 
dan hanya 35% sampai 47% guru mengatakan KS menggunakan instrumen lain atau melakukan 
pengawasan secara informal tanpa instrumen apapun.  

 
Tabel 25. Pengawasan oleh KS dan Instrumen yang Digunakan 

KS melaksanakan pengawasan dan pembimbingan terkait: 
Umum Madrasah Total 

% % % 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 85,0 96,6 87,2 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) 89,2 93,1 89,9 

Instrumen dan teknik untuk menilai perkembangan belajar siswa 79,2 89,7 81,2 

Instrumen pengawasan 

Dari Dinas Pendidikan 
Instrumen lain/pengawasan 

informal 

Umum Madrasah Total Umum Madrasah Total 

% % % % % % 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 71,6 67,9 70,8 46,1 53,6 47,7 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) 75,7 59,3 72,4 34,6 63,0 40,3 

Instrumen dan teknik untuk menilai 
perkembangan belajar siswa 

80,0 65,4 76,9 31,6 50,0 35,5 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Selain pengawasan, sebagaimana digambarkan pada Tabel 26, para guru juga memperhatikan bahwa 
KS mengevaluasi aspek-aspek lain khususnya terkait guru, misalnya kedisiplinan (73%), kehadiran 
(68%), dan perilaku/moralitas (42%) mereka. Baik di sekolah umum maupun madrasah, ketiga aspek 
ini memiliki persentase lebih tinggi dari aspek-aspek lain. Mereka juga mendapati bahwa KS 
mengevaluasi perkembangan belajar dan sikap/perilaku siswa. Namun, hanya 18% guru mengatakan 
bahwa KS juga mengevaluasi gagasan/inisiatif/kreativitas mereka di luar ruang kelas. Yang menarik 
adalah hanya sekitar seperempat guru yang mengatakan bahwa KS mereka mengevaluasi kepatuhan 
terhadap persyaratan administrasi PNS. 

 
Tabel 26. Aspek Kinerja yang KS Evaluasi 

Aspek yang KS Evaluasi 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Kehadiran 65,8  75,9  67,8  

Kedisiplinan 71,7  79,3  73,2  

Perilaku/moralitas guru 44,2  34,5  42,3  

Gagasan/inisiatif/kreativitas guru di luar ruang kelas 17,5  20,7  18,1  

Perkembangan belajar siswa 30,8  24,1  29,5  

Sikap/perilaku siswa 21,7  20,7  21,5  

Kepatuhan administrasi PNS 25,8  20,7  24,8  

Lain-lain 0,8  -    0,7  

Tidak tahu 1,7  -    1,3  

Tidak ada 7,5  13,8  8,7  

Sumber: Survei guru (2019). 
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Menurut 82% guru, setelah melaksanakan pengawasan, KS memberi mereka umpan balik, dan hampir 
semua guru menganggap umpan balik tersebut bermanfaat (Tabel 27). Persentase pemberian umpan 
balik untuk guru madrasah jauh lebih tinggi daripada guru sekolah umum. Namun, hanya 31% guru 
dari kedua jenis sekolah mengatakan bahwa mereka sangat setuju bahwa “KS selalu memberi mereka 
umpan balik yang membangun”. Sekitar 65% setuju dengan pernyataan tersebut, dan 4% tidak setuju. 
Survei juga menanyakan pendapat guru tentang pernyataan bahwa KS mereka selalu melakukan 
pengawasan akademik yang membantu guru mengajar lebih baik. Mayoritas guru dari sekolah umum 
dan madrasah setuju dengan pernyataan tersebut. Hanya 4% guru sekolah umum dan 3% guru 
madrasah yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut di atas. 

 
Tabel 27. Umpan Balik dari KS 

Umpan Balik dari KS 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

KS memberikan umpan balik 95  79,2  27 93,1 122  81,9  

Sangat bermanfaat 80 84,2  22 81,48 102 83,6  

Cukup bermanfaat 15 15,8  5 18,52 20 16,4  

Perspektif guru: KS selalu memberi guru umpan 
balik yang membangun 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Sangat setuju 35 29,2 11 37,9 46 30,9 

Setuju 79 65,8 18 62,1 97 65,1 

Tidak setuju 6 5 0 0 6 4,0 

Perspektif guru: KS selalu melaksanakan 
pengawasan akademik yang membantu guru 

mengajar lebih baik 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Sangat setuju 35 29,2 12 41,4 47 31,5 

Setuju 80 66,7 16 55,2 96 64,4 

Tidak setuju 5 4,2 1 3,5 6 4,0 

 Sumber: Survei guru (2019). 

 
b) Persentase KS Yang Memberi Umpan Balik kepada Guru secara Efektif (2.5.1) 
 
Meski dari survei guru diketahui bahwa sebagian besar guru merasa bahwa umpan balik yang 
diberikan oleh KS bermanfaat, perlua ada analisis yang lebih dalam apakah umpan balik tersebut juga 
menyertakan masukan pedagogis dan mempertimbangkan prinsip-prinsip umpan balik yang efektif 
(misalnya spesifik, dapat ditindaklanjuti, dan tepat waktu). Masukan pedagogis mengacu pada apakah 
umpan balik tersebut berkenaan dengan bagaimana siswa dapat belajar secara lebih efektif dan 
bagaimana guru dapat memfasilitasinya selama pemelajaran di ruang kelas. Umpan balik yang 
berkaitan dengan masukan pedagogis diperlukan untuk memastikan bahwa semua umpan balik yang 
diberikan kepada guru bertujuan memperbaiki proses pemelajaran. 
 
Untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana KS memberi masukan kepada para guru, tim 
INSPIRASI meminta 52% KS, yaitu 1 KS dari Madrasah dan 14 KS dari sekolah umum, untuk 
memberikan masukan pedagogis selama diskusi berpendamping. Pendamping merupakan pembina 
dari INSPIRASI. Dikarenakan adanya tantangan teknis dan logistik, diskusi berpendamping ini tidak 
dapat diterapkan untuk ke-25 kepala sekolah.  
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Tabel 28 menunjukkan topik-topik yang dibahas selama diskusi tersebut. Tiap KS dapat mendiskusikan 
lebih dari satu topik. 

 
Tabel 28. Topik-topik dalam Pembahasan Masukan Pedagogis 

Topik Persentase KS 

Manajemen lingkungan kelas 33% 

Pemahaman atas kondisi siswa 20% 

Stimulasi pemelajaran aktif 13% 

Alat bantu ajar 13% 

Praktik mengajar umum 7% 

RPP 7% 

Program sekolah 7% 

Sumber: Pembinaan INSPIRASI untuk kepala sekolah (2019). 

 
Dari para KS yang memberi masukan pedagogis, peneliti menganalisis pendekatan yang digunakan KS 
untuk melakukan diskusi tersebut. Sebagian besar KS (60%) masih belum menyertakan fakta saat 
memberi umpan balik kepada guru (Tabel 29).  
 
Alih-alih pendekatan fasilitatif, semua KS masih menggunakan pendekatan instruktif, artinya mereka 
memberi arahan tanpa memberi banyak kesempatan kepada guru untuk berbicara selama diskusi. 
Lebih lanjut, hanya 27% KS yang memiliki tujuan diskusi yang jelas.  

 
Tabel 29. Pendekatan Diskusi yang KS Ambil 

Kategori 
Madrasah Umum Total 

n % n % n % 

Diskusi dengan tujuan 
yang jelas 

1 100 3 21 4 27 

Diskusi fasilitatif 0 0 0 0 0 0 

Umpan balik yang dapat 

ditindaklanjuti 
1 100 12 86 13 87 

Diskusi berbasis fakta 1 100 5 36 6 40 

Sumber: Pembinaan INSPIRASI untuk kepala sekolah (2019). 

 
c) Persentase KS yang secara Aktif Melakukan Diskusi terkait Pemelajaran dan Pengajaran (2.5.3) 
 
Diskusi antara KS dan guru terkait pemelajaran dan pengajaran berperan penting dalam meningkatkan 
kualitas proses pemelajaran. Survei menunjukkan bahwa hanya 80% KS di sekolah umum dan 
madrasah yang telah melakukan diskusi tersebut dengan para guru mereka (Tabel 30). Terkait 
frekuensi diskusi, sebagian besar KS mengklaim bahwa mereka berdiskusi dengan para guru mereka 
setidaknya satu kali sebulan meski ada beberapa KS dari madrasah yang melaksanakannya setiap 
pekan. Bahkan, satu KS dari sekolah umum melaksanakan diskusi dengan para guru lebih dari sekali 
dalam seminggu. 
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Tabel 30. Diskusi terkait Pengajaran dan Pemelajaran dari Perspektif KS 

Topik Rapat terkait  

Pengajaran dan Pemelajaran 

Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Ada 15 75 5 100 20 80 

Tidak ada 5 25 0 0 5 20 

Total 20 100 5 100 25 100 

Frekuensi 
Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Kurang dari sekali sebulan 4 20 2 40 6 24 

Sekali sebulan 12 60 1 20 13 52 

Lebih dari sekali sebulan tetapi kurang dari sekali 

seminggu 
3 15 0 0 3 12 

Sekali seminggu 0 0 2 40 2 8 

Lebih dari sekali seminggu 1 5 0 0 1 4 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 

 
Sebagian besar guru mengonfirmasi bahwa rapat antara KS dan guru membahas topik terkait 
pengajaran dan pemelajaran (Tabel 31). Topik-topik yang dibahas mencakup masalah-masalah terkait 
kegiatan pemelajaran, perkembangan siswa atau hasil pemelajaran siswa, dan pembagian tugas guru. 
Di sisi lain, topik paling umum yang disebutkan oleh para guru dalam rapat antara KS dan guru adalah 
sosialisasi informasi dari Dinas Pendidikan, serta pembahasan masalah terkait kegiatan belajar dan 
kegiatan insidental. Pengembangan profesi guru tampaknya belum menjadi topik yang umum 
didiskusikan.  

 
Tabel 31. Diskusi Terkait Pengajaran dan Pemelajaran dari Perspektif Guru  

Topik Rapat terkait  

Pengajaran dan Pemelajaran 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Ada 73  60,8  22  75,9  95  63,8  

Tidak ada 47  39,2  7  24,1  54  36,2  

Total 120 100 29 100 149 100 

Frekuensi 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Tidak pernah 5 4,2 2 6,9 7 4,7 

Kurang dari sekali sebulan 26 21,7 11 37,9 37 24,8 

Sekali sebulan 74 61,7 3 10,3 77 51,7 

Lebih dari sekali sebulan tetapi kurang dari sekali seminggu 14 11,7 3 10,3 17 11,4 

Sekali seminggu 1 0,8 9 31,0 10 6,7 

Lebih dari sekali seminggu - - 1 3,5 1 0,7 

Sumber: Survei guru (2019). 
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Hasil dari survei guru juga memvalidasi temuan dari Survei KS. Sebagian besar guru dari sekolah umum 
melaporkan bahwa rapat antara KS guru diadakan setidaknya sekali sebulan. Sekitar 38% guru dari 
madrasah mengatakan bahwa rapat diadakan kurang dari sekali sebulan. Yang menarik adalah 4% 
guru sekolah umum dan 7% guru madrasah mengatakan bahwa tidak ada rapat antara KS guru pada 
semester sebelumnya.  
 

2.2.3 Perencanaan, Pengoordinasian, dan Evaluasi Pengajaran dan Kurikulum 
 
a) Persentase KS Yang secara Terus-Menerus Memeriksa RPP dengan Target Tertentu Berdasarkan 

Kebutuhan Guru (2.6.1) 
 
Sebagian besar KS, baik dari sekolah umum maupun madrasah, melaporkan bahwa mereka memeriksa 
RPP, melaksanakan observasi pembelajaran, dan memeriksa penilaian terhadap siswa (Tabel 32). 
Kecuali satu KS, semua KS dari sekolah umum melaporkan bahwa mereka memeriksa RPP yang para 
guru gunakan. Sembilan dari sempuluh KS melakukan observasi pembelajaran, sementara sekitar 60% 
KS memeriksa penilaian terhadap siswa.9 Di sisi lain, empat dari lima KS dari madrasah melaporkan 
bahwa mereka memeriksa RPP dan memeriksa penilaian terhadap siswa. Semua KS dari madrasah 
mengklaim bahwa mereka meleksanakan observasi pembelajaran. Di antara KS yang memeriksa RPP, 
melaksanakan observasi pembelajaran, dan memeriksa penilaian terhadap siswa, mayoritas 
melakukan jenis-jenis pemantauan tersebut kurang dari sekali sebulan. Hanya beberapa di antara 
mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas pemantauan tersebut setiap bulan. 

 
Tabel 32. Persentase KS yang Memeriksa RPP 

Aspek 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Pemeriksaan RPP 19 95 4 80 23 92 

Menggunakan instrumen 17 89,5 1 25 18 78,3 

Frekuensi Pelaksanakan Pemeriksaan RPP 

Frekuensi 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

<Sekali sebulan 15 78,9  3 75 18 78,3 

Sekali sebulan 4 21,1 1 5,3 5 21,7 

Aspek Umum Madrasah Keseluruhan 

Sumber instrumen Dinas Pendidikan 
Buku, internet, dan 
forum KS 

Dinas Pendidikan 

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 

Catatan: Lima KS tidak menjawab pertanyaan tentang frekuensi pengawasan penilaian terhadap siswa karena mereka 
mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan instrumen apapun dalam melakukan pengawasan. 

 
Setelah dianalisis secara lebih terperinci, sebagian besar KS menyatakan bahwa para guru 
menggunakan RPP yang tersedia di internet untuk mengembangkan RPP mereka sendiri. Namun, 
sebagian KS dari madrasah melaporkan bahwa para guru juga mendiskusikan RPP dengan KS atau guru 
lain saat mengembangkan RPP mereka. 
 

 
9Aspek pemeriksaan penilaian terhadap siswa mencakup kesesuaian instrumen penilaian dan metode yang digunakan oleh 
guru untuk menilai hasil pemelajaran siswa. 
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Ada beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh KS dalam memeriksa RPP. Sebagian besar KS 
mengklaim bahwa salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah kesesuaian antara tujuan 
pemelajaran dan metode yang digunakan (Tabel 33 dan Tabel 34). Pernyataan ini dibuat oleh 52% KS 
dari sekolah umum dan 60% KS dari madrasah. Selain itu, penyusunan urutan pelaksanaan 
pemelajaran juga dipertimbangkan oleh 36% KS dari sekolah umum dan 40% KS dari madrasah dalam 
memeriksa RPP. Namun, kesesuaian antara alur pemelajaran dan tahap pemelajaran anak atau 
masalah yang dihadapi anak hanya dipertimbangkan oleh satu KS dari sekolah umum dan madrasah. 
Secara umum, yang perlu dicatat adalah bahwa Tabel 34 menunjukkan proporsi yang tinggi atas KS 
yang tidak memeriksa aspek-aspek kualitas RPP yang tercakup dalam tabel tersebut.  

 
Tabel 33. Bagaimana Guru Mengembangkan RPP  

Bagaimana Guru Mengembangkan RPP 

(jawaban ganda) 

Umum  Madrasah Total (n=23) 

n % n % n % 

Melalui diskusi dengan kepala sekolah/guru lain 4 21,1 3 75 7  30,4  

Para guru mengembangkan RPP mereka sendiri 5 26,3 2 50 7  30,4  

Mengunduh dari internet 15 78,9 3 75 18  78,3  

Menyalin dari guru lain 0 0,0 1 25 1  4,3  

Dikembangkan oleh guru dalam forum kelompok kerja guru 5 26,3 2 50 7  30,4  

Menyalin dari buku saku guru 3 15,8 2 50 5  21,7  

Menggunakan RPP tahun sebelumnya 2 10,5 0 0 2  8,7  

Menyalin RPP dari pengawas sekolah 1 5,3 2 50 3  13,0  

Diberikan oleh Dinas Pendidikan/pengawas sekolah/KS 7 36,8 1 25 8  34,8  

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Tabel 34. Aspek yang Dipertimbangkan dalam Memeriksa RPP 

Aspek yang Dipertimbangkan dalam Memeriksa RPP (jawaban ganda) 

Umum  Madrasah Total 
(n=23) 

n % n % n % 

RPP disusun secara berurutan yang terdiri atas apersepsi, kegiatan inti, 
dan kegiatan penutup 

9 47,4 2 50 11 
 

47,8  

Kesesuaian RPP untuk mencapai target-target kurikulum pada semester 
tersebut 

5 26,3 2 50 7 
 

30,4  

Kesesuaian antara tujuan pemelajaran dan metode yang digunakan 
13 68,4 3 75 16 

 

69,6  

Kesesuaian antara tujuan pemelajaran dan instrumen penelitian yang 
digunakan 

5 26,3 2 50 7 
 

30,4  

Kesesuaian antara sumber daya dan media pemelajaran dan materi 
pelajaran yang diajarkan 

4 21,1 1 25 5 
 

21,7  

Kesesuaian antara metode penilaian dan aspek-aspek yang dinilai 
2 10,5 1 25 3 

 
13,0  

Kesesuaian antara alur pemelajaran dan tahap pemelajaran anak 1 5,3 1 25 2  8,7  

Kesesuaian antara alur pemelajaran dan masalah yang anak hadapi 1 5,3 1 25 2  8,7  

Sumber: Survei kepala sekolah (2019). 
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b) Persentase KS Yang secara Aktif Melaksanakan Observasi Pembelajaran dengan Target-Target 
Tertentu Berdasarkan Kebutuhan Guru (2.6.2) 

 
Aspek lain dari mengevaluasi guru adalah melaksanakan observasi pembelajaran. Tujuannya adalah 
mengamati proses pembelajaran dalam kelas. 

 
Tabel 35. Observasi Pembelajaran yang KS Laksanakan dan Frekuensinya 

Aspek 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Observasi pembelajaran 18 90 5 100 23 92 

Menggunakan instrumen 12 67 3 60 15 65 

Frekuensi dalam mengadakan observasi pembelajaran 

Frekuensi 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

<Sekali sebulan 14 77,8 3 16,7 17 73,9 

Sekali sebulan 4 22,2 1 5,6 5 21,7 

Dua kali sebulan 0 0 1 5,6 1 4,3 

Aspek Umum Madrasah Keseluruhan 

Sumber instrumen Pengawas Dikembangkan dari nol Pengawas 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Tabel 35 memberikan informasi tentang frekuensi observasi pembelajaran yang KS lakukan dan 
apakah mereka menggunakan instrumen tertentu saat mengobservasi. Dari data tersebut, semua KS 
menyatakan bahwa mereka mengadakan observasi pembelajaran setidaknya sekali per bulan. Terkait 
aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam mengadakan observasi pembelajaran, terdapat sedikit 
perbedaan pola antara KS dari sekolah umum dan madrasah. Aspek yang dipertimbangkan oleh 56% 
KS di sekolah umum adalah teknik mengajar. Sekitar 36% KS menilai kesesuaian antara bahan 
pelajaran dan RPP, sementara 24% dari para KS ini memperhatikan interaksi guru dan siswa. Di sisi 
lain, semua KS dari madrasah mempertimbangkan interaksi guru dan siswa saat mengadakan 
observasi pembelajaran. Sekira 40% KS madrasah juga mempertimbangkan kesesuaian antara materi 
pelajaran dan RPP. Salah satu aspek yang juga KS periksa adalah kesesuaian antara materi pelajaran 
dan kurikulum, serta kegiatan siswa saat observasi pembelajaran berlangsung.  

 
Tabel 36. Aspek yang Dipertimbangkan saat Melaksanakan Observasi Pembelajaran 

Aspek yang Dipertimbangkan saat Melaksanakan 

Observasi Pembelajaran (jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

(n=23) 

n % n % n % 

Kesesuaian antara materi pelajaran dan kurikulum 1 5,6 1 20 2  8,7  

Kesesuaian antara materi pelajaran dan RPP 9 50,0 2 40 11  47,8  

Teknik mengajar guru 14 77,8 0 0 14  60,9  

Kegiatan siswa 3 16,7 1 20 4  17,4  

Interaksi antara guru dan siswa 6 33,3 5 100 11  47,8  

Ketertiban kelas 3 16,7 0 0 3  13,0  

Jawaban lain: pencapaian target 1 5,6 0 0 1  4,3  

Sumber: Survei KS (2019). 
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c) Persentase KS yang secara Langsung Memeriksa Bagaimana Guru Menilai Pemelajaran Siswa 
(2.6.3) 

 
Di samping mengadakan observasi pembelajaran, KS perlu mengawasi bagaimana para guru menilai 
pemahaman siswa. Pengawasan yang berhubungan dengan penilaian hasil pemelajaran juga 
mencakup teknik yang digunakan, jenis penilaian, kesesuaian antara penilaian dan tujuan 
pemelajaran, dan pemanfaatan hasil penilaian. Tabel 37 menunjukkan persentase KS yang 
mengadakan pemeriksaan penilaian siswa, persentase KS yang menggunakan instrumen dalam 
melakukan pengawasan, dan frekuensi dalam mengadakan pemeriksaan. Secara umum, 64% KS 
mengadakan pemeriksaan penilaian siswa dan sebagian besar dari KS ini melakukan pengawasan ini 
kurang dari sekali sebulan. Namun, hanya sekitar 44% KS menggunakan instrumen saat mengawasi 
siswa. Sebagian besar KS dari sekolah umum melaporkan bahwa mereka menggunakan instrumen 
yang disediakan oleh Dinas Pendidikan, sementara sebagian besar KS dari madrasah mengatakan 
bahwa mereka menerima instrumen yang diberikan oleh pengawas sekolah. 

 
Tabel 37. Jumlah Pemeriksaan Penilaian Siswa oleh KS dan Frekuensinya 

Aspek 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Pemeriksaan penilaian terhadap siswa 12 60 4 80 16 64 

Menggunakan instrumen 7 35 4 80 11 44 

Frekuensi Pengawasan Penilaian 

Frekuensi 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

<Sekali sebulan 7 58 3 75 10 62,5 

Sekali sebulan 0 0 1 25 1 6,3 

Dua kali sebulan 0 0 0 0 0 0,0 

Aspek Umum Madrasah Keseluruhan 

Sumber instrumen Dinas Pendidikan Pengawas 

Dinas 
Pendidikan dan 
pengawas 
sekolah 

Sumber: Survei KS (2019).  

Catatan: lima KS sekolah umum tidak menjawab pertanyaan tentang frekuensi. 

 
Terkait aspek yang diperiksa, sekitar lebih dari separuh KS sekolah umum memeriksa kesesuaian 
antara penilaian dan tujuan pemelajaran (Tabel 38). Di kedua jenis sekolah ini, 44% KS 
mempertimbangkan teknik penilaian, 31% berfokus pada tipe penilaian, dan 19% berfokus pada 
pemanfaatan hasil penilaian dalam proses pemelajaran. Namun, perlu dicatat bahwa mayoritas KS 
tidak memeriksa bagaimana guru menilai pemelajaran siswa. Hanya 7 KS yang berfokus pada teknik 
yang digunakan guru saat menilai siswa.   
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Tabel 38. Aspek yang Dipertimbangkan dalam Memeriksa Penilaian Hasil Pemelajaran 

Aspek yang Diperiksa 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total (n=16) 

n % n % n % 

Teknik penilaian 5 41,7 2 50 7  43,8  

Tipe penilaian 4 33,3 1 25 5  31,3  

Kesesuaian antara penilaian dan tujuan pemelajaran 7 58,3 2 50 9  56,3  

Pemanfaatan hasil penilaian dalam proses pemelajaran 2 16,7 1 25 3  18,8  

Sumber: Survei KS (2019). 

 

d) Persentase KS yang Memasukkan Aspek Pedagogis dan Profesional Guru dalam Mengevaluasi 
Kinerja Guru, Kemudian Mengambil Tindak Lanjut (2.6.4) 

 
Mayoritas KS di sekolah umum dan madrasah mengklaim bahwa mereka memeriksa aspek pedagogis 
guru (Tabel 39). Selain aspek pedagogis, terdapat pula aspek profesional yang mencakup aspek-aspek 
seperti apakah guru memahami materi yang diajarkan dan mengerti target yang tertulis dalam 
kurikulum. Sekitar 80% KS madrasah mengklaim bahwa mereka juga memeriksa aspek profesional, 
tetapi hanya 55% KS dari sekolah umum yang memeriksa aspek profesional.  

 
Tabel 39. Persentase KS yang Mengevaluasi Kinerja Guru 

  

Sekolah Umum Madrasah 

Aspek Pedagogis Aspek Profesional Aspek Pedagogis Aspek Profesional 

n % n % n % n % 

Ada 16 80 11 55 4 80 4 80 

Tidak ada 4 20 9 45 1 20 1 20 

Total 20 100 20 100 5 100 5 100 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
e) Kepuasan KS terhadap Praktik Mengajar dan Pemahaman Guru atas Materi Pelajaran 
 
KS madrasah sedikit lebih puas terhadap praktik mengajar dan kompetensi pedagogis guru mereka 
dibanding KS dari sekolah umum. Dari skala 1–10, rata-rata kepuasan KS sekolah umum terhadap 
praktik mengajar guru adalah 6,9, sementara rata-rata kepuasan KS madrasah adalah sebesar 7,8 
(Tabel 40). Terkait kepuasan terhadap kompetensi pedagogis, rata-rata skor kepuasan KS sekolah 
umum adalah sebesar 6,9, sementara KS madrasah sebesar 7.4. Hal ini menunjukkan bahwa para KS 
puas terhadap kompetensi para guru mereka. 

 
Tabel 40. Rata-rata Kepuasan KS terhadap Praktik Mengajar  

dan Pemahaman Guru atas Materi Pelajaran 

 Sekolah Umum Madrasah 

Praktik 
Mengajar 

Kompetensi 
Pedagogis 

Praktik 
Mengajar 

Kompetensi 
Pedagogis 

Rata-rata tingkat 

kepuasan 
6,9 6,9 7,8 7,4 

Sumber: Survei KS (2019). 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa KS menganggap kinerja guru mereka di atas rata-rata. Laporan 
ini juga akan menjelaskan (pada bagian C) bahwa pengetahuan dan praktik mengajar guru tidak sesuai 
dengan persepsi para KS. Temuan ini menyiratkan rendahnya kesadaran kepala sekolah terkait 
seberapa baik kualitas pembelajaran yang dilaksanakan para guru di sekolah mereka.  
 

2.2.4 Menetapkan Target dan Ekspektasi, Kemudian Sadar akan Target yang 
Memerlukan Perhatian 

 
a) Persentase KS yang Menetapkan Pemelajaran Siswa yang Efektif sebagai Target Utama Sekolah 

(2.7.1) 
 
Mengetahui target sekolah adalah salah satu aspek penting dari evaluasi praktik manajemen sekolah. 
Hal ini menunjukkan arah program-program sekolah serta seberapa ambisius para KS ini ingin 
menjadikan sekolah mereka (Lemos dan Scur, 2017). Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 41, lebih 
dari separuh KS di sekolah umum dan madrasah memiliki target-target yang berhubungan dengan 
hasil pemelajaran (rata-rata nilai ujian kelas 6 dan perkembangan belajar siswa). Selain itu, 30% KS 
dari sekolah umum dan 40% KS dari madrasah mengklaim bahwa mereka juga punya target-target 
terkait pengajaran. Sekitar 35% KS memiliki target yang berhubungan dengan prestasi kompetisi 
antarsekolah. Hanya satu sekolah, yang merupakan sekolah umum, yang belum menetapkan target 
apapun. 

 
Tabel 41. Target yang Kepala Sekolah Tetapkan 

Target 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Nilai ujian siswa kelas 6 11 55 4 80 15 60 

Perkembangan pemelajaran siswa 3 15 2 40 5 20 

Pengajaran 6 30 2 40 8 32 

Kompetisi Eksternal 7 35 2 40 9 36 

Tidak punya target 1 5 0 0 1 4 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Dari tabel di atas, diketahui bahwa baik sekolah umum maupun madrasah secara umum memberikan 
perhatian terhadap nilai kelulusan rata-rata siswa kelas enam mereka. Hanya sebagian dari mereka 
yang menetapkan target-target terkait perkembangan pemelajaran siswa. 
 
b) Persentase KS yang Menetapkan Target Sekolah Berdasarkan Hasil Evaluasi Mandiri atau 

Pengawasan Akademik Sekolah (2.7.3) 
 
Terkait target itu sendiri, penting untuk memahami bagaimana sekolah-sekolah ini menetapkan target 
mereka atau aspek-aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam menetapkan target. Mayoritas KS dari 
sekolah umum dan madrasah melaporkan bahwa pengembangan target sekolah mempertimbangkan 
gagasan KS. Namun, hanya sekitar 30% KS dari sekolah umum mempertimbangkan evaluasi mandiri 
sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan target mereka, sementara sekitar 60% KS 
dari madrasah menggunakan evaluasi mandiri sekolah saat menentukan target mereka (lihat Tabel 
42). 
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Tabel 42. Persentase KS yang Menetapkan Target Sekolah Berdasarkan  
Hasil Evaluasi Mandiri 

Aspek yang Dipertimbangkan dalam 

Menetapkan Target Sekolah (jawaban 
ganda) 

Umum (n=19) Madrasah Total (n=24) 

n % n % n % 

Evaluasi mandiri sekolah 6 31,6 3 60 9 37,5 

Diskusi dengan semua pemangku kepentingan 
sekolah 

11 57,9 3 60 14 58,3 

Gagasan KS 12 63,2 3 60 15 62,5 

Referensi dari dokumen-dokumen lain 7 36,8 2 40 9 37,5 

Sumber: Survei KS (2019). 

Catatan: Satu KS di sekolah umum tidak punya target apapun. 

 
c) Persentase KS Yang Mengomunikasikan Target Sekolah kepada Pemangku Kepentingan Sekolah 

(2.7.4) 
 
Mengomunikasikan target sekolah kepada pemangku kepentingan lain, seperti guru dan orang tua 
siswa, sangat penting agar pemangku kepentingan dapat bekerja secara kolektif untuk mencapai 
target sekolah tersebut. Namun, sarana untuk mengomunikasikan target sekolah mungkin barvariasi 
antarsekolah. Peneliti menemukan bahwa separuh dari KS dari sekolah umum melaporkan bahwa 
mereka mengomunikasikan target sekolah hanya kepada para guru (Tabel 43). Sebaliknya, sebagian 
besar KS dari madrasah secara formal mengomunikasikan target tersebut kepada guru, komite 
sekolah, dan orang tua siswa. Komunikasi formal dapat terjadi dalam bentuk surat pemberitahuan, 
atau selama rapat, sementara komunikasi informal biasanya berlangsung selama percakapan sehari-
hari di luar forum. 

 
Tabel 43. Bagaimana KS Mengomunikasikan Target Sekolah 

Sarana Komunikasi 
Umum  Madrasah Total 

n % n % n % 

Secara informal kepada para guru 1 5 0 0 1 4 

Secara formal kepada para guru 9 45 1 20 10 40 

Secara formal kepada guru, komite sekolah, dan orang 
tua siswa 

7 35 3 60 10 40 

Secara formal kepada semua pemangku kepentingan 

sekolah, pemerintah daerah, dan perwakilan tokoh agama 
setempat 

3 15 1 20 4 16 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Data dari survei guru juga memvalidasi informasi yang diberikan oleh para KS. Mayoritas guru (87,9%) 
dari sekolah umum dan madrasah melaporkan bahwa mereka mengetahui adanya target-target 
sekolah (Tabel 44). Hanya sekitar 8% guru dari sekolah umum dan 7% guru dari madrasah yang 
mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa sekolah mereka memiliki target. 
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Tabel 44. Pengetahuan Guru tentang Adanya Target Sekolah 

Pengetahuan Guru tentang Adanya Target 
Sekolah 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Ada 106 88,3 25 86,2 131 87,9 

Tidak ada 5 4,2 2 6,9 7 4,7 

Tidak tahu 9 7,5 2 6,9 11 7,4 

Total 120 100 29 100 149 100 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Survei ini juga menunjukkan bahwa target sekolah yang umumnya disebutkan oleh guru dari sekolah 
umum dan madrasah berhubungan dengan hasil pemelajaran, prestasi dalam kompetisi eksternal, dan 
fasilitas (Tabel 45). Hanya sedikit guru yang menyebutkan bahwa sekolah mereka memiliki target yang 
berhubungan dengan pengajaran, pengembangan karakter dan moral siswa, dan perkembangan siswa 
dalam menghafal Alquran. 
 

Tabel 45. Pengetahuan Guru tentang Isi Target Sekolah 

Target Sekolah 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Hasil pemelajaran  45,8   48,3   46,3  

Pengajaran  8,3   6,9   8,1  

Fasilitas  30,0   20,7   28,2  

Kompetisi eksternal  40,0   44,8   40,9  

Karakter, moral, dan perkembangan siswa dalam menghafal Alquran  3,3   17,2   6,0  

Lain-lain  17,5   6,9   15,4  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Survei guru juga mengumpulkan informasi tentang persepsi mereka terhadap KS. Peneliti bertanya 
kepada mereka tentang kemampuan KS dalam menciptakan perencanaan, implementasi, dan evaluasi 
yang jelas dan sistematis terhadap target-target sekolah serta dalam mendorong dan menyiapkan 
guru untuk mencapai target-target tersebut (Tabel 46). Mayoritas guru (99%) setuju bahwa KS mereka 
memiliki perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang jelas dan sistematis. Mayoritas (96%) juga 
setuju bahwa KS mereka selalu mendorong mereka untuk mencapai target. 
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Tabel 46.  Persepsi Guru terhadap Perencanaan dan Implementasi  
Target Sekolah oleh KS 

Jawaban 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

KS selalu mendorong dan menyiapkan para guru agar mampu mencapai target-target sekolah 

Sangat setuju 32 26,7 10 34,5 42 28,2 

Setuju 86 71,7 19 65,5 105 70,5 

Tidak setuju 2 1,7 0 0,0 2 1,3 

KS memiliki perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang jelas dan sistematis atas program-
program sekolah 

Sangat setuju 34 28,3 11 37,9 45 30,2 

Setuju 81 67,5 17 58,6 98 65,8 

Tidak setuju 5 4,2 1 3,5 6 4,0 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Peneliti juga bertanya apakah selain mengomunikasikan target-target sekolah kepada para guru dan 
pemangku kepentingan lain, para guru mengetahui dokumen rencana kerja sekolah, yakni rencana 
kerja jangka menengah (RKJM), rencana kerja tahunan (RKT), dan rencana kerja dan anggaran sekolah 
(RKAS)/dokumen perencanaan anggaran (DPA). Hanya sekitar 41% guru madrasah mengetahui RKJM 
sekolah mereka (Tabel 47). Kurang dari separuh guru madrasah mengetahui RKAS/DPA mereka. 
Sebaliknya, terdapat proporsi yang lebih tinggi atas guru di sekolah umum mengetahui dokumen-
dokumen tersebut. 

 
Tabel 47. Pengetahuan Guru tentang Dokumen Rencana Kerja Sekolah 

Rencana Kerja Sekolah 

Umu
m 

Madrasa
h 

Total 

% % % 

Rencana kerja jangka menengah (RKJM)  50,0   41,4   48,3  

Rencana kerja tahunan (RKT)  76,7   65,5   74,5  

Rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS)/dokumen 
perencanaan anggaran (DPA) 

 75,8   48,3   70,5  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
d) Persentase KS yang Menetapkan Ekspektasi Guru dengan Mengomunikasikan Hasil 

Pengawasan Akademik Mereka secara Berkala (2.7.5) 
 
Dalam wawancara dengan para guru, 70% guru menyatakan bahwa mereka menerima hasil evaluasi 
(Tabel 48). Proporsi lebih tinggi ditemukan pada guru madrasah (76%) dibandingkan guru sekolah 
umum (69%). Metode pemberian hasil evaluasi yang umum adalah melalui sesi berbagi secara lisan, 
ketimbang memberikan umpan balik secara tertulis. Terdapat kemungkinan bahwa hasil evaluasi 
dibagikan selama rapat rutin antara KS dan guru karena 64% guru mengatakan bahwa KS mereka 
membagikan hasil evaluasi mereka dengan guru lain. Ada pula guru yang mengidentifikasi bahwa KS 
juga membagikan hasilnya ke Dinas Pendidikan atau pengawas sekolah dan komite sekolah. 

 
Tabel 48. Pembagian Hasil Evaluasi 
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Pembagian Hasil Evaluasi 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Ya, ada 81 68,6 22 75,9 103 70,1 

Frekuensi pembagian hasil evaluasi secara lisan (selama semester lalu) 

Tidak pernah 0 0 0 0,0 0 0 

1–6 79 97,5 19 86,4 98 95,15 

7–12 2 2,5 0 0 2 1,94 

>12 0 0 3 13,6 3 2,91 

Frekuensi pembagian hasil evaluasi secara tertulis (selama semester lalu) 

Tidak pernah 64 79,0  16 72,7  80 77,7  

1–6 17 21,0  6   27,3  23 22,3  

7–12 0 0 0 0 0 0 

>12 0 0 0 0 0 0 

Kepada siapa hasil evaluasi diberitahukan 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Guru lain  60,8   75,9   63,8  

Dinas Pendidikan/pengawas sekolah  12,5   17,2   13,4  

Komite sekolah/orang tua siswa  8,3   17,2   10,1  

Aparat desa  0,8   -     0,7  

Lain-lain  0,8   -     0,7  

Tidak tahu  1,7   -     1,3  

Kepala sekolah tidak memberi tahu siapa-siapa  1,7   -     1,3  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
2.2.5 Menyiapkan Sumber Daya secara Strategis (Menyelaraskan Pemilihan dan 

Alokasi Sumber Daya dengan Tujuan Pengajaran Prioritas) 
 
a) Persentase KS yang Menyediakan Lingkungan yang Mendukung Baik di Dalam Maupun Luar 

Kelas (2.8.1) 
 
Mayoritas KS baik di sekolah umum maupun madrasah menyediakan lingkungan yang mendukung 
baik di dalam maupun luar kelas. Lingkungan yang suportif mencakup semua kegiatan yang dapat 
memastikan kebersihan dan keamanan sekolah serta kegiatan lain yang menyediakan fasilitas belajar 
memadai dan menegakkan aturan sekolah yang memastikan terciptanya lingkungan belajar yang 
kondusif. Namun, di antara sekolah-sekolah yang disurvei, ada satu sekolah umum dan satu madrasah 
di mana KS melaporkan bahwa mereka tidak menyediakan lingkungan belajar yang mendukung (Tabel 
49). 
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Tabel 49. Persentase KS yang Menyediakan Lingkungan yang Mendukung 

Status 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

KS menyediakan lingkungan yang mendukung 19 95 4 80 23 92 

KS tidak menyediakan lingkungan yang 

mendukung 
1 5 1 20 2 8 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Agar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, KS harus mampu mengoptimalkan staf mereka 
untuk mencapai target ini. Ada beberapa tindakan yang KS bisa ambil, seperti menjadi teladan bagi 
staf mereka, mendorong guru untuk bekerja sama, memberi apresiasi, dan bahkan memasukkan 
pendapat guru dalam proses pengambilan keputusan. Wawancara dengan guru menunjukkan bahwa 
sebagian besar guru setuju dengan pernyataan bahwa KS memberi contoh secara langsung perilaku 
yang mereka harapkan dari para guru, dan dengan pernyataan bahwa KS memberi apresiasi kepada 
mereka yang meraih prestasi (Tabel 50). Selain itu, para guru baik dari sekolah umum maupun 
madrasah sangat setuju dengan pernyataan bahwa KS mendorong kerja tim guru. Terkait apakah KS 
melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan, mayoritas guru setuju dengan pernyataan ini. 
 

Tabel 50.  Persepsi Guru terhadap Upaya KS dalam Menciptakan  
Lingkungan yang Mendukung 

Bagaimana KS Menciptakan Lingkungan 
yang Mendukung 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

KS di sekolah ini memberi contoh langsung perilaku yang diharapkan dari para guru 

Sangat setuju 35 29,2 8 27,6 43 28,9 

Setuju 82 68,3 21 72,4 103 69,1 

Tidak setuju 1 0,8 0 0,0 1 0,7 

Sangat tidak setuju 2 1,7 0 0,0 2 1,3 

KS mendorong para guru untuk bekerja sama 

Sangat setuju 66 55,0  17 58,6  83 55,7  

Setuju 53 44,2  12 41,4  65 43,6  

Tidak setuju 0 -    0 -    0 -    

Sangat tidak setuju 1 0,8  0 -    1 0,7  

KS memberi pujian/apresiasi kepada staf yang meraih prestasi 

Sangat setuju 38 31,7  13 44,8  51 34,2  

Setuju 75 62,5  16 55,2  91 61,1  

Tidak setuju 7 5,8  0 -    7 4,7  

KS mengikutsertakan pendapat guru dalam pengambilan keputusan untuk sekolah 

Sangat setuju 47 39,2  14 48,3  61 40,9  

Setuju 70 58,3  14 48,3  84 56,4  

Tidak setuju 2 1,7  1 3,5  3 2,0  

Sangat tidak setuju 1 0,8  0 -    1 0,7  

Sumber: Survei guru (2019). 

b) Persentase KS Yang Menyelaraskan Program Tahunan Sekolah Mereka dengan Hasil Evaluasi 
Mandiri Sekolah (2.8.2) 
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Survei KS menunjukkan bahwa hanya seperempat dari KS sekolah umum dan 40% KS madrasah yang 
menyelaraskan RKJM mereka dengan hasil evaluasi mandiri sekolah (Tabel 51). Sekitar 25% dan 20% 
KS umum dan madrasah masing-masing menyatakan bahwa RKJM mereka masih dikembangkan 
sementara sekitar 15% sekolah umum tidak memiliki RKJM. 
 
Separuh dari KS sekolah umum dan 80% KS madrasah mengklaim bahwa mereka memiliki rencana 
kerja tahunan sekolah (RKTS). Namun, hanya sekitar 15% KS sekolah umum dan 40% KS madrasah 
yang menyelaraskan rencana kerja tahunan sekolah mereka dengan hasil evaluasi mandiri sekolah. Ini 
mengimplikasikan bahwa sebagian besar sekolah menganggap perencanaan bukan sebagai solusi bagi 
masalah-masalah saat ini untuk bergerak maju. Alih-alih, mereka hanya melihat hal ini sebagai 
pemenuhan persyaratan administratif.  
 
Tidak seperti RKJM dan RKTS, semua sekolah punya rencana kegiatan dan anggaran (RKAS). Hanya 
20% KS sekolah umum dan madrasah yang mengklaim bahwa mereka masih mengembangkan RKAS. 
Namun, hanya kurang dari seperempat KS yang menyelaraskan RKAS mereka dengan hasil evaluasi 
mandiri sekolah. KS masih belum menetapkan prioritas anggaran dan program apapun berdasarkan 
kebutuhan sekolah. Temuan-temuan ini menunjukkan kurangnya ketrampilan mengidentifikasi 
masalah dan menetapkan prioritas di antara sebagian besar KS yang menjadi sampel.   

 
Tabel 51. Persentase KS yang Menyelaraskan Dokumen-Dokumen Perencanaan 

Sekolah dengan Hasil Evaluasi Mandiri Sekolah 

RKJM 

Kategori 
Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Menyelaraskan RKJM dengan evaluasi mandiri 
sekolah 

5 25 2 40 
7 28 

Tidak menyelaraskan RKJM dengan evaluasi 
mandiri sekolah 

7 35 2 40 
9 36 

RKJM masih dikembangkan 5 25 1 20 6 24 

Tidak memiliki RKJM 3 15 0 0 3 12 

Total 20 100 5 100 25 100 

RKTS 

Kategori 
Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Menyelaraskan RKTS dengan evaluasi mandiri 
sekolah 

3 15 2 40 
5 20 

Tidak menyelaraskan RKTS dengan evaluasi 
mandiri sekolah 

7 35 2 40 
9 36 

RKTS masih dikembangkan 7 35 1 20 8 32 

Tidak memiliki RKTS 3 15 0 0 3 12 

Total 

 
 

20 100 5 100 25 100 

RKAS 

Kategori 
Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 
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Menyelaraskan RKAS dengan evaluasi mandiri 
sekolah 

4 20 2 40 
6 24 

Tidak menyelaraskan RKAS dengan evaluasi 
mandiri sekolah 

12 60 2 40 
14 56 

RKAS masih dikembangkan 4 20 1 20 5 20 

Tidak memiliki RKAS 0 0 0 0 0 0 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
c) Persentase KS yang Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan Sekolah dalam Merencanakan 

Program-Program Sekolah (2.8.3) 
 
Secara keseluruhan, sebagian besar sekolah yang disurvei melibatkan semua pemangku kepentingan 
sekolah seperti KS, guru, dan anggota komite sekolah dalam mengembangkan perencanaan sekolah. 
Namun, hanya sekitar 40% madrasah yang melibatkan semua pemangku kepentingan sekolah dalam 
pengembangan RKJM mereka, tetapi 60% madrasah melibatkan pemangku kepentingan dalam 
pengembangan RKTS dan RKAS (Tabel 52).  

 
Tabel 52. Persentase KS yang Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan Sekolah 

Saat Mengembangkan Dokumen Perencanaan Sekolah 

Status 

RKJM RKTS RKAS 

Sekolah 

Umum 
Madrasah 

Sekolah 

Umum 
Madrasah 

Sekolah 

Umum 
Madrasah 

n % n % n % n % n % n % 

Melibatkan semua 
pemangku 
kepentingan sekolah 

13 76 2 40 14 82 3 60 15 75 3 60 

Tidak melibatkan 
semua pemangku 
kepentingan sekolah 

4 24 3 60 3 18 2 40 5 25 2 40 

Total 17 100 5 100 17 100 5 100 20 100 5 100 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Survei terhadap para guru juga menemukan bahwa mayoritas guru dari sekolah umum dan madrasah 
menguatkan temuan bahwa semua pemangku kepentingan sekolah dilibatkan dalam 
mengembangkan rencana sekolah (Tabel 53). 

 
Tabel 53. Pengetahuan Guru tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan Sekolah 

Saat Mengembangkan Rencana Sekolah 

Pengembangan Rencana Tahunan Sekolah 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Melibatkan semua pemangku kepentingan sekolah 104 86,7 27 93,1 18 12,1  

Tidak melibatkan semua pemangku kepentingan sekolah 16 13,3 2 6,9 131 87,9  

Total 120 100 29 100 149 100 

Sumber: Survei guru (2019). 

Namun, peneliti juga perlu mengerti lebih lanjut tingkat partisipasi para guru ini dalam proses 
pengambilan keputusan sebelum dapat menyimpulkan bahwa KS telah melibatkan semua pemangku 
kepentingan sekolah yang relevan dalam proses pengambilan keputusan mereka. 
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Tabel 54. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan Sekolah 

Pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan? 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Ada 68 56,7 14 48,3 82 55,0  

Tidak ada 52 43,3 15 51,7 67 45,0  

Total 120 100 29 100 149 100 

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan sekolah 

(jawaban ganda) 

Frekuensi 
(%) 

Bentuk keterlibatan lain yang 
disebutkan 

Kegiatan siswa (misalnya kegiatan ekstrakurikuler/lomba) 43,9  1. Perbaikan lingkungan 
sekolah dan etika kerja para 
guru 

2. Manajemen keuangan 
sekolah 

3. Distribusi seragam sekolah  

4. Penempatan wali kelas 

Kurikulum dan praktik belajar 19,5  

Pengelolaan sarana dan prasarana  37,8  

Hubungan dengan komite, orang tua siswa, dan 
masyarakat sekitar 

12,2  

Kegiatan insidental  3,4  

Evaluasi perkembangan dan hasil pemelajaran siswa  8,5  

Lain-lain  6,1  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Survei studi ini menunjukkan bahwa sekitar 57% guru sekolah umum telah dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan, sementara hanya sekitar 48% guru madrasah telah dilibatkan (Tabel 54). 
Oleh karena itu, meski para guru telah berpartisipasi dalam mengembangkan rencana kerja tahunan 
sekolah, belum semua guru dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan lainnya. 
 
Terkait jenis pengambilan keputusan yang melibatkan guru, 44% guru mengatakan bahwa mereka 
dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan siswa seperti kegiatan 
ekstrakurikuler. Sekitar 38% dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan 
dengan pengelolaan sarana dan prasarana. Namun, hanya sekitar 20% guru yang melaporkan bahwa 
mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kurikulum dan praktik 
belajar. Kurang dari 10% dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait evaluasi perkembangan dan 
hasil pemelajaran siswa.   

 
Tabel 55. Persepsi Guru tentang Keadilan Distribusi Beban Kerja 

KS Membagi Beban Kerja secara Adil menurut 
Kompetensi dan Minat Guru dan Tenaga 

Kependidikan 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

1. Sangat setuju 32 26,7 13 44,8 45 30,2 

2. Setuju 83 69,2 15 51,7 98 65,7 

3. Tidak setuju 5 4,2 1 3,5 6 4,0 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Terkait distribusi pekerjaan di antara guru, mayoritas guru baik dari sekolah umum maupun madrasah 
setuju dengan pernyataan bahwa KS membagi beban kerja secara adil menurut kompetensi dan minat 
guru dan anggota staf lain (Tabel 55). Hanya sekitar 4% guru tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 
d) Persentase KS yang Memberikan Sumber Daya kepada Guru untuk Mendukung Praktik 

Pengajaran Mereka (2.8.4) 
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Fasilitas sangat penting untuk mendukung kegiatan pengajaran guru. Sebagaimana ditunjukkan dalam 
Tabel 56, fasilitas utama yang bermanfaat bagi mereka adalah buku saku guru (82%), buku saku siswa 
(79%), dan media pemelajaran (62%). Dalam persentase yang lebih kecil, sebagian guru mengapresiasi 
pentingnya LCD, komputer, perangkat elektronik lain, dan koneksi internet untuk pemelajaran.  

 
Tabel 56. Fasilitas yang Mendukung Pengajaran 

Fasilitas yang Mendukung Pengajaran 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Buku saku guru  77,5   100,0   81,9  

Buku saku siswa  77,5   82,8   78,5  

Buku referensi terkait pedagogi  15,8   20,7   16,8  

Buku referensi terkait materi pengajaran  24,2   24,1   24,2  

Media pemelajaran  61,7   65,5   62,4  

Laboratorium  -     -     -    

LCD, komputer, dan perangkat elektronik lain untuk 

pemelajaran 
 22,5   41,4   26,2  

Koneksi internet  11,7   27,6   14,8  

Lain-lain (misalnya lapangan olahraga, perpustakaan)  0,8   3,4   1,3  

Tidak ada fasilitas yang disediakan  1,7   -     1,7  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
2.2.6 Pemajuan dan Partisipasi dalam Pemelajaran dan Pengembangan Guru 
 
a) Persentase KS yang Mengadakan/Memfasilitasi Pengembangan Profesi Berkelanjutan (PPB) 

untuk Guru (2.9.1) 
 
Pelatihan sangat krusial dalam mengembangkan keerampilan guru karena ia berperan penting dalam 
membentuk mentalitas guru untuk menjadi pendidik yang baik. Namun, tidak semua guru 
berkesempatan mengikuti program-program pelatihan. Dari sekolah-sekolah yang disurvei, satu 
sekolah umum dan dua madrasah tidak mengirim guru mereka ke pelatihan apapun selama tahun 
akademik yang lalu (Tabel 57). Sekitar 30% sekolah umum dan 40% madrasah mengirim setidaknya 
satu guru ke pelatihan selama tahun akademik yang lalu. Meski demikian, sekitar 10% KS dari sekolah 
umum mengklaim bahwa mereka bahkan mengirim guru ke lima kegiatan pelatihan selama tahun 
akademik yang lalu. 
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Tabel 57. Frekuensi Pengiriman Guru untuk Ikut Pelatihan selama  
Tahun Akademik Terakhir 

Frekuensi Pengiriman Guru ke 

Pelatihan 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

1 6 30 2 40 8  32  

2 5 25 0 0 5  20  

3 4 20 1 20 5  20  

4 2 10 0 0 2  8  

5 2 10 0 0 2  8  

Tidak ada 1 5 2 40 3  12  

Total 20 100 5 25 25  100  

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Dari semua program pelatihan, 70% KS dari sekolah umum dan 60% KS dari madrasah mengirim guru 
mereka untuk ikut program-program yang membahas kurikulum tertentu (Tabel 58). Ini masuk akal 
karena sebagian besar sekolah ini masih bertransisi dari kurikulum lama, Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP)10, ke kurikulum terbaru, yakni Kurikulum 201311. Namun, hanya satu sekolah umum 
dan satu madrasah yang melaporkan bahwa mereka mengirim guru untuk ikut pelatihan yang 
membahas teknik dan metode mengajar. Beberapa pelatihan membahas materi pelajaran tertentu, 
operator data sekolah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penulisan ijazah, pencarian bakat, 
penulisan rapor siswa, pengelolaan BOS, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keikutsertaan 
siswa dalam olimpiade olahraga tingkat nasional. 

 
Tabel 58. Topik-Topik Pelatihan 

Topik-topik Pelatihan (jawaban ganda) 
Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Teknik dan metode mengajar 1 5 1 20 2  8  

Materi pelajaran tertentu 5 25 0 0 5 20  

Kurikulum tertentu 14 70 3 60 17 68  

Operator sekolah 5 25 0 0 5 20  

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2 10 0 0 2  8  

Lain-lain 5 25 1 20 6 24  

     Penulisan ijazah 1 5 0 0 1  4  

     Peningkatan kualitas pendidikan 1 5 0 0 1  4  

     Olimpiade olahraga siswa tingkat nasional  1 5 0 0 1  4  

     Pencarian bakat 3 15 0 0 3  12  

     Pengelolaan BOS dan penyusunan laporan siswa 1 5 0 0 1  4  

     Penyusunan rapor siswa 0 0 1 20 1  4  

Sumber: Survei KS (2019). 

 
10Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat disebut sebagai kurikulum berbasis sekolah. Ini berarti tiap sekolah memiliki 
wewenang untuk menetapkan target kurikulum bagi siswa mereka 

11Perbedaan utama antara kurikulum ini dan kurikulum sebelumnya ada pada bagaimana siswa belajar berdasarkan tema 
alih-alih mata pelajaran. 
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b) Persentase KS yang Mengadakan/Memfasilitasi PPB yang Relevan dan Bermanfaat bagi Guru 
(2.9.2) 

 
Sebagian guru menyampaikan bahwa KS memiliki program/kegiatan untuk mengembangkan 
kompetensi guru. Sekitar 60% guru mengatakan bahwa KS mengirim guru untuk ikut pelatihan atau 
kegiatan kelompok kerja guru (KKG) (Tabel 59). Selain itu, 57% guru melakukan diskusi umum dengan 
KS mereka terkait pemelajaran, dan 47% guru mendapat motivasi/arahan/saran dari KS mereka. 
Namun, hanya 13% guru yang mengatakan bahwa KS mereka membekali mereka dengan program 
pelatihan internal. Secara keseluruhan, para guru memberi skor tinggi untuk kebermanfaatan 
program/kegiatan tersebut. Sekitar 37% guru juga sangat setuju bahwa KS mereka mendukung dan 
memberi kesempatan guru untuk mengembangkan diri. 
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Tabel 59. Program KS untuk Meningkatkan Kompetensi Guru dan Persepsi Guru tentang Manfaat Program Tersebut  

Program/Kegiatan KS untuk Mengembangkan Kompetensi Guru (jawaban ganda) 
Umum Madrasah Total 

Skor kebermanfaatan 
% % % 

Diskusi umum terkait pemelajaran 53,3 72,4 57,0 8,7 

Guru saling mengajar satu sama lain atau memberi masukan kepada rekan (analisis 
pelajaran/pengajaran rekan sebaya) 

42,5 48,3 43,6 8,7 

Guru saling mengoreksi pekerjaan masing-masing (pemeriksaan rencana pembelajaran rekan 
sebaya, soal-soal ujian, dsb.) 

35,0 48,3 37,6 8,5 

Menerapkan persyaratan perilaku tertentu 2,5 3,4 2,7 8,8 

Mengirim guru untuk ikut pelatihan atau kegiatan KKG 61,7 55,2 60,4 8,9 

Membekali guru dengan fasilitas dan alat untuk belajar 27,5 41,4 30,2 9,4 

Memberikan motivasi/arahan/saran 45,8 51,7 47,0 9,0 

Program pelatihan internal untuk guru di sekolah ini 10,0 27,6 13,4 - 

Lain-lain 1,7 - 1,3 7,0 

Tidak tahu 0,8 - 0,7 - 

Tidak ada 4,2 - 3,4 - 

KS Mendukung dan Memberi Kesempatan bagi Guru untuk Mengembangkan Diri Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Sangat setuju 40 33,3 15 51,7 55 36,9 

Setuju 76 63,3 14 48,3 90 60,4 

Tidak setuju 4 3,3   4 2,7 

Sumber: Survei guru (2019). 
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2.2.7  Pemantauan dan Evaluasi Program Sekolah dan Dampaknya Terhadap Hasil 
Pemelajaran 

 
a) Persentase KS yang Secara Terus-Menerus Memantau Program-Program Sekolah (2.10.1) 
 

Tabel 60. Frekuensi Pemantauan Program-Program sekolah 

Frekuensi 

Pemantauan 
Program-Program 

sekolah 

Sekolah Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

<Sekali sebulan 13 65 3 60 16 64 

Sekali sebulan 3 15 1 20 4 16 

Dua kali sebulan 1 5 0 0 1 4 

>Dua kali sebulan 3 15 1 20 4 16 

Total 20 100 5 100 25 100 

Sumber: Survei KS (2019). 

 
Selain kemampuan mengembangkan rencana sekolah, KS perlu secara terus-menerus memantau 
program-program sekolah agar dapat mencapai target sekolah. Bentuk-bentuk pemantauan 
bervariasi mulai dari pengamatan langsung, laporan dari guru-guru senior, hingga tinjauan rekan 
sebaya. Frekuensi pemantauan dapat digunakan sebagai proksi untuk mengetahui seberapa aktif KS 
memantau program. Berdasarkan hasil survei, mayoritas KS baik di sekolah umum maupun madrasah 
memantau program-program sekolah kurang dari sekali sebulan. Dari 25 KS, hanya sekitar 3 KS dari 
sekolah umum dan 1 dari madrasah yang mengklaim bahwa mereka memantau program-program 
sekolah sekali sebulan (Tabel 60). 
 
b) Persentase KS yang Mampu Mengidentifikasi Faktor-Faktor Dasar yang Mendukung atau 

Menghambat Perkembangan (2.10.3) 
 
Selama sesi pendampingan pertama oleh INSPIRASI, KS diminta mengevaluasi bagaimana program-
program sekolah telah dilaksanakan. Peneliti menanyakan kepada mereka apakah program-program 
sekolah sudah berjalan sesuai harapan. Kemudian, mereka diminta mengidentifikasi faktor-faktor 
yang berkontribusi terhadap kegagalan atau keberhasilan program-program tersebut. Hasilnya dapat 
dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 4. Kemampuan KS untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung 
atau menghambat pencapaian target-target sekolah 
Sumber: Pembinaan INSPIRASI untuk kepala sekolah (2019). 

 
Pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa ada empat KS yang tidak mampu mengidentifikasi faktor-faktor 
yang berkontribusi terhadap perkembangan dalam mencapai target-target sekolah. Dua di antaranya 
bahkan tidak pernah memantau apakah program-program sekolah sudah dilaksanakan atau belum.  
 
KS menyatakan bahwa anggaran dan prasarana adalah penghambat utama. Lebih lanjut, beberapa 
masalah berhubungan dengan kompetensi dan motivasi para guru. Sementara itu, mereka setuju 
bahwa keterlibatan aktif guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar telah membantu mereka 
dalam mencapai target-target sekolah. Guru-guru junior dianggap sangat membantu dan berdedikasi 
dalam mendukung program-program KS, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu 
pelaksanaan program-program tersebut.  
 
c) Persentase KS yang Mampu Menggunakan Hasil Refleksi untuk Memperbaiki Program-Program 

Sekolah Mereka (2.10.4) 
 
Selama sesi pendampingan yang sama, KS diminta melaporkan apa yang biasanya mereka lakukan saat 
menghadapi tantangan dalam mengelola sekolah (Gambar 5). Sebagian besar dari mereka (68%) 
mengatasai tantangan tersebut dengan terus mengerjakan program yang ada atau mengalokasikan 
lebih banyak sumber daya agar mampu mencapai target. Hanya 12% KS yang belajar dari tantangan 
dan menggunakan pengalaman itu dalam memperbaiki program-program sekolah. Mereka 
mengalihkan alokasi anggaran sekolah ke program-program lain yang lebih strategis untuk mencapai 
target yang sama.   
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Gambar 5. Tindak lanjut KS atas hasil refleksi  
Sumber: Pembinaan INSPIRASI untuk kepala sekolah (2019). 

 
 

2.3 Kompetensi Guru 
 

2.3.1 Sikap Guru 
 
a) Guru Menunjukkan Bukti Termotivasi (secara Internal) untuk Mengajar 
 
Data dari survei guru memungkinkan peneliti untuk menganalisis sumber motivasi para guru ini. 
Serupa dengan motivasi KS, sumber motivasi guru akan dikategorikan menjadi empat kelompok: 
amotivasi, dikendalikan secara eksternal, dikendalikan secara internal, dan otonom. Data 
menunjukkan bahwa lebih dari separuh guru memiliki motivasi otonom dan sekitar 59% dikendalikan 
secara internal. Ini menunjukkan bahwa guru-guru sampel merasa bahwa mereka menikmati atau 
merasa puas saat melaksanakan aktivitas mereka sebagai guru. 

 
Tabel 61. Persentase Guru pada Tiap Kategori Sumber Motivasi 

Kategori Motivasi 

Kategori Motivasi Guru 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Dikendalikan secara 
eksternal 

14 11,7 2 6,9 16 10,7 

Dikendalikan secara 
internal 

71 59,2 17 58,6 88 59,1 

Amotivasi 1 0,8 1 3,5 2 1,3 

Otonom 81 67,5 17 58,6 98 65,8 

Sumber: Survei guru (2019). 
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b) Guru Menunjukkan Bukti Memiliki Pola Pikir Bertumbuh 
 

Tabel 62. Pola Pikir Bertumbuh Guru 
 

Total Umum Madrasah 

n Rata-rata SD Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksi
mum 

Rata-rata Rata-rata 

Guru 149 0,22 0,73 -1,49 2,49 0,218 0,262 

Pola Pikir Bertumbuh Guru menurut Pengalaman Mengajar 

Pengalama

n Mengajar 
Total Umum Madrasah 

n Rata-rata SD Nilai 
Minimum 

Nilai 
Maksi
mum 

Rata-rata Rata-rata 

6–10 tahun 6 0,37 0,44 -0,26 0,95 - 0,37 

>10 tahun 143 0,21 0,74 -1,49 2,49 0,21 0,23 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Secara umum, berdasarkan rata-rata mereka, guru-guru yang sampel dianggap memiliki pola pikir 
bertumbuh sedang. Rata-rata skor guru sekolah umum dan madrasah juga serupa, di mana rata-rata 
skor guru madrasah sedikit lebih tinggi dari guru sekolah umum.  
 
Jika membandingkan skor kategori lama pengalaman mengajar, dapat dilihat bahwa guru yang lebih 
senior memiliki skor pola pikir bertumbuh yang lebih rendah. Temuan ini juga serupa dengan temuan 
analisis pola pikir bertumbuh KS menurut pengalaman mereka. 
 
c) Guru Menunjukkan Berbagai Tindakan Mengembangkan Kompetensi Mengajar Mereka 
 
Tabel 63 memperlihatkan persentase guru menurut pelatihan terakhir yang mereka ikuti. Ironisnya, 
berdasarkan data ini, sebagian besar guru mengikuti pelatihan sekitar 1–3 tahun yang lalu. Hanya 9% 
dari mereka yang mengikuti pelatihan selama semester lalu. 

 
Tabel 63. Pelatihan Terakhir yang diikuti oleh Guru 

Periode 

Terakhir Kali Mengikuti Pelatihan/Lokakarya yang Mendukung 

Keterampilan Mengajar 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

<6 bulan lalu 9 7,5 5 17,2 14 9,4 

6–12 bulan lalu 20 16,7 3 10,3 23 15,4 

1–3 tahun lalu 62 51,7 13 44,8 75 50,3 

4–10 tahun lalu 13 10,8 3 10,3 16 10,7 

>10 tahun lalu 1 0,8 - - 1 0,6 

Tidak pernah 15 12,5 5 17,2 20 13,4 

Sumber: Survei guru (2019). 
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Dari segi sifat pelatihannya, pelatihan yang paling sering diikuti oleh para guru adalah pelatihan yang 
merupakan bagian dari KKG. Namun, di madrasah, guru mengklaim bahwa pelatihan yang paling 
sering diikuti adalah pelatihan yang diinisiasi oleh mereka sendiri. 
 

Tabel 64. Jumlah Pelatihan yang Diikuti oleh Guru 

Jenis Pelatihan 
Jumlah Pelatihan menurut Kategorinya 

Umum Madrasah Total 

Pelatihan atas dasar 

penunjukan resmi 
1,4 1,3 1,4 

Pelatihan yang merupakan 
bagian dari KKG 

2,9 1 2,5 

Pelatihan internal sekolah 1,8 1 1,5 

Pelatihan atas inisiatif sendiri 1,5 2 1,6 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Terkait topik-topik pelatihan, para guru ini merasa teknik mengajar dan kurikulum tertentu 
merupakan topik yang perlu mereka pelajari lebih lanjut. Namun, mayoritas guru (75,17%) tidak 
memberikan jawaban saat diminta menyebutkan jenis pelatihan yang mereka butuhkan.12 Temuan ini 
mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran guru akan kebutuhan pengembangan kompetensi dan 
profesinya.  

 
Tabel 65. Topik-topik Pelatihan yang Sesuai dengan Kebutuhan Guru 

Topik-topik Pelatihan yang Guru 

Butuhkan 

Umum Madrasah Total 

n % n % n % 

Teknik mengajar  10 8,33 7 24,14 17 11,41 

Materi pelajaran 4 3,33 0 0,00 4 2,68 

Kurikulum 16 13,33 1 3,45 17 11,41 

Manajemen perilaku siswa 0 0,00 1 3,45 1 0,67 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 64, ada sejumlah pelatihan yang diikuti atas inisiatif guru sendiri. 
Ini menunjukkan tingkat inisiatif guru untuk meningkatkan kompetensi mereka sendiri. Selain 
pelatihan, terdapat pula beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi. 
Survei guru menunjukkan bahwa hampir semua guru mengatakan bahwa mereka melakukan 
beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi mengajar atas inisiatif sendiri (Tabel 66). 
Persentase guru yang melakukan kegiatan tersebut di sekolah umum adalah 93%, di madrasah 79%, 
dengan sertifikat guru 92%, dan tanpa sertifikat guru 89%. Kegiatan yang umum adalah mencari 
informasi daring (62%), membaca buku (56%), dan menonton video di YouTube (42%). Semakin 
banyak kegiatan yang disebutkan oleh guru terkait pemelajaran, semakin tinggi skor sikap mereka.  
  

 
12 Informasi didapatkan dari survei guru 2019 pertanyaan PD04. 
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Tabel 66. Sikap Guru dalam Pemelajaran 

Melakukan Kegiatan untuk 
Meningkatkan Kompetensi 

Mengajar atas Inisiatif 
Sendiri 

Umum Madrasah 
Dengan 
Sertifikat 

Tanpa 
Sertifikat 

Total 

n % n % n % n % n % 

1. Ada 111 92,5 23 79,3 55 91,7 79 88,8 134 89,9  

3. Tidak ada 9 7,5 6 20,7 5 88,8 10 11,2 15 10,1 

Total 120 100 29 100 60 100 89 100 149 100 

Kegiatan untuk 

Meningkatkan 
Keterampilan Mengajar 

Umum Madrasah 
Dengan 

Sertifikat 

Tanpa 

Sertifikat 
Total 

% % % % % 

Menonton video di YouTube 42,5 41,4          33,3           48,3  42,3 

Mencari informasi daring 62,5 58,6          51,7           68,5  61,7 

Mengambil kuliah daring 0,8 0,0              -               1,1  0,7 

Berkonsultasi dengan ahli 5,8 13,8            6,7             7,9  7,4 

Membaca buku 55,0 58,6          56,7           55,1  55,7 

Meniru praktik baik dari 
tempat lain 

16,7 20,7          20,0           15,7  17,4 

Berdiskusi dengan kolega 51,7 51,7          58,3           47,2  51,7 

Mengikuti pelatihan atas 
biaya dan inisiatif sendiri 

10,0 3,4            6,7           10,1  8,7 

Lain-lain 1,7 0,0            1,7             1,1  1,3 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
2.3.2 Pengetahuan Guru  
 
a) Skor Pengetahuan secara Umum 
 
Skor pengetahuan terdiri atas enam soal dalam kuesioner. Setiap pertanyaan dikonversi ke skala 0 
sampai 1. Skor pengetahuan maksimal adalah tujuh. Enumerator mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
tersebut dan guru mendapat skor lebih tinggi untuk tiap soal tambahan yang mereka sebutkan dan 
anggap relevan. Namun, karena metode ini pula, ada kemungkinan tidak semua kemungkinan 
jawaban terpikirkan oleh beberapa guru. Oleh karena itu, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah 
ini, sebagian besar guru hanya memberi satu sampai tiga jawaban. Tabel 67 menunjukkan bahwa skor 
pengetahuan guru secara umum adalah 1,5 dari 7. Hal ini berarti bahwa pengetahuan guru sangat 
rendah. Jika dibandingkan antara madrasah dan sekolah umum, guru-guru dari madrasah mendapat 
rata-rata skor sedikit lebih rendah (1,48 dari 7) dari guru-guru dari sekolah umum (1,5 dari 7). Selain 
itu, data menunjukkan bahwa guru dengan sertifikasi hanya mendapat rata-rata skor pengetahuan 
sedikit lebih tinggi dibanding guru-guru tanpa sertifikasi.  
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Tabel 67. Skor Pengetahuan Guru 

Nomor Indikator Pengetahuan 

Jumlah 
Maksimum 

Kemungkinan 
Jawaban 

Rata-
rata 

Skor 

Minimum 
Jawaban 

Skor 

Maksimum 
Jawaban 

1 Studi kasus: Mengajarkan konsep perkalian 1  0,0067  0 1 

2 
Teknik/metode mengajar yang paling umum 
digunakan 

7 0,3701  0,1429  0,7143  

3 Bagaimana memeriksa pemahaman siswa 6  0,2685   0,1667   0,6667  

4 
Bagaimana menyemangati atau memotivasi 
siswa agar mau belajar 

6  0,2461   -     0,6667  

5 Bagaimana menciptakan pemelajaran aktif 11 0,1586  0 0,4545  

6 
Studi kasus: Hal-hal yang dapat guru lakukan 
untuk membuat pemelajaran menjadi lebih 
baik 

7 0,2407 0 0,5714 

7 
Aspek-aspek yang membuat lingkungan 

belajar terasa nyaman 
10 0,2128 0 0,5 

Skor Pengetahuan secara Umum menurut Status 
Sekolah 

Jumlah 
Observasi 

Rata-
rata 

Skor 
Minimum 

Skor 
Maksimum 

 Umum 120 1,5090 0,7861 2,7628 

 Madrasah 29 1,4801 0,6433 2,8974 

Skor Pengetahuan secara Umum menurut 
Kecamatan 

Jumlah 
Observasi 

Rata-
rata 

Skor 
Minimum 

Skor 
Maksimum 

 Klari 83 1,4778 0,6433 2,8974 

 Lemahabang 60 1,5316 0,7861 2,2961 

 Majalaya 6 1,5746 0,9100 2,0532 

Skor Pengetahuan secara Umum menurut Sertifikasi 
Jumlah 

Observasi 
Rata-
rata 

Skor 
Minimum 

Skor 
Maksimum 

 Dengan sertifikat guru 60 1,5876 0,7861 2,6913 

 Tanpa sertifikat guru 89 1,4466 0,6433 2,8974 

 Total 149 1,5034 0,6433 2,8974 

Sumber: Survei guru (2019). 

 
b) Pemahaman Guru tentang Tahap Perkembangan Belajar Siswa 
 
Agar dapat membangun pemahaman baru, siswa perlu merasakan pemelajaran dengan cara yang 
konkret terlebih dahulu. Idealnya, guru memulai dengan kegiatan yang konkret, kemudian beranjak 
secara bertahap untuk menyampaikan konsep yang lebih abstrak. Selama wawancara guru, kami 
memberi mereka delapan kartu dengan daftar kegiatan pemelajaran perkalian yang dimulai dengan 
kegiatan apersepsi, konkret, abstrak, hingga pengayaan yang tertulis pada kartu tersebut. Peneliti 
meminta guru menyusun kartu kegiatan tadi berdasarkan pendapat mereka tentang bagaimana 
urutan pelajaran yang seharusnya. Hanya 22 guru (15%) yang tahu bahwa pelajaran harus dimulai 
dengan apersepsi, lalu diikuti dengan kegiatan hands-on untuk memperkenalkan konsep perkalian. 
Namun, hanya satu guru yang memberi urutan pemelajaran yang benar dari konkret sampai 
semikonkret, hingga abstrak konseptual. Latihan ini jelas menunjukkan bahwa konsep dasar tahap-
tahap pemelajaran belum dipahami betul oleh para guru.  
 
c) Pemahaman Guru tentang Cara Menstimulasi Pemelajaran Aktif 
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Metode pengajaran kekinian mensyaratkan guru untuk menstimulasi pemelajaran siswa. Pemelajaran 
aktif adalah pendekatan di mana siswa didorong untuk berdiskusi, membaca materi lain yang terkait, 
menggunakan media/alat, dan mampu menyelesaikan permasalahan. Pertama-tama, peneliti 
menanyakan teknik/metode mengajar yang paling umum digunakan guru (Tabel 68). Sekitar dua 
pertiga guru mengadakan diskusi atau sesi tanya jawab. Sekira sepertiga guru memberikan tugas 
kelompok. Kedua, peneliti menanyakan cara mereka menciptakan pemelajaran aktif. Serupa dengan 
pertanyaan pertama, 44% guru menanyakan pertanyaan terbuka untuk memantik diskusi, dan 43% 
guru meminta siswa bekerja secara berkelompok atau berpasangan untuk penugasan.  
 
Untuk memantik semangat dan motivasi siswa, 52% guru mengatakan mereka membuat suasana 
belajar bervariasi, seperti dengan belajar di luar kelas dan melakukan beragam kegiatan. Namun, 
hanya 20% guru menciptakan permainan yang berhubungan dengan pemelajaran, dan 5% 
mengunjungi suatu tempat untuk melakukan observasi. Di sisi lain, persentase guru yang 
menggunakan media/alat dan melakukan praktik aktif untuk menerapkan pelajaran dalam latar 
kehidupan nyata berada di bawah 20%. Hanya 2% guru memulai pelajaran dengan mendiskusikan hal-
hal yang dekat dengan keseharian siswa. Selain itu, ceramah satu arah masih menjadi metode 
pengajaran yang umum di antara sebagian besar guru.  

 
Tabel 68. Teknik/Metode Pengajaran untuk Menstimulasi Pemelajaran Aktif 

Teknik/Metode Pengajaran yang Paling Umum Digunakan 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Ceramah satu arah 67,5           69,0  67,8  

Demonstrasi oleh siswa 24,2           24,1  24,2  

Penugasan individu 32,5           17,2  29,5  

Penugasan kelompok 36,7           20,7  33,6  

Diskusi/tanya jawab  66,7           62,1  65,8  

Menggunakan media/alat 20,0           17,2  19,5  

Praktik aktif untuk menerapkan pelajaran dalam kehidupan 

nyata 
12,5           34,5  16,8  

Lain-lain 0,8             6,9  2,0  

Bagaimana Menstimulasi Pemelajaran Aktif 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Meminta siswa bekerja secara berkelompok atau berpasangan 

untuk penugasan 
43,3 41,4 43,0 

Menyusun lembar kerja atau lembar kegiatan untuk siswa 7,5 3,4 6,7 

Pertanyaan terbuka diajukan untuk memantik diskusi 46,7 34,5 44,3 

Memberikan skenario/kasus/pertanyaan yang diikuti dengan 
pendalaman diskusi 

8,3 13,8 9,4 

Menyiapkan properti 14,2 3,4 12,1 

Permainan terkait pemelajaran 20,8 17,2 20,1 

Mengunjungi suatu tempat untuk melakukan observasi 4,2 10,3 5,4 

Memulai pemelajaran dengan mendiskusikan hal-hal yang 
dekat dengan keseharian siswa 

3,3 - 2,7 

Memberi penghargaan/hadiah 7,5 3,4 6,7 
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Menunjuk siswa untuk menjawab/maju ke depan 18,3 24,1 19,5 

Lain-lain 5,0 3,4 4,7 

Tidak tahu - - - 

Tidak pernah berusaha menciptakan pemelajaran aktif - 6,9 1,3 

Bagaimana Memantik Semangat atau Memotivasi Siswa 
untuk Belajar 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Memberi pujian/tepuk tangan          30,8           20,7           28,9  

Memberi hadiah kepada siswa terbaik          17,5           34,5           20,8  

Membolehkan siswa beristirahat atau pulang dari sekolah 
lebih dahulu setelah menjawab pertanyaan dengan benar 

           3,3             6,9             4,0  

Memberi saran atau motivasi spiritual          35,0           37,9           35,6  

Membuat suasana belajar bervariasi          54,2           41,4           51,7  

Lain-lain            7,5             3,4             6,7  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
d) Pemahaman Guru tentang Cara Menciptakan Lingkungan Pemelajaran yang Kondusif  
 
Dua aspek membentuk lingkungan belajar menjadi kondusif, yaitu aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik 
mengacu pada lingkungan yang berwujud, seperti ketersediaan media pemelajaran, kebersihan 
lingkungan, sirkulasi udara, gangguan dari kebisingan, dsb. Sementara itu, istilah aspek nonfisik 
digunakan untuk menjelaskan suasana sosial dan psikologis kelas seperti bagaimana guru membangun 
hubungan personal dengan tiap siswa atau bagaimana guru mengelola perilaku siswa untuk 
menghindari perundungan.  
 
Peneliti mulai mengidentifikasi pemahaman guru tentang menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif dengan sebuah studi kasus dan bertanya apa yang guru harus lakukan untuk membuat proses 
pemelajaran menjadi lebih baik dalam situasi tersebut.13 Sekitar 66% guru mengatakan bahwa mereka 
akan secara khusus menangani anak-anak yang berselisih, dan 34% akan menetapkan tata tertib kelas 
sebelum memulai kegiatan (Tabel 69). Sementara itu, sejumlah guru dengan persentase lebih rendah 
melihat pentingnya mengurangi sumber awal permasalahan, seperti memastikan tiap siswa memiliki 
penggaris untuk mengukur dan memerhatikan apakah semua siswa bisa melihat papan tulis dengan 
jelas. 

 

 
13Studi kasus: Seorang guru kelas tiga meminta murid-muridnya mengukur panjang dan lebar alat-alat tulis, buku, kotak 
makan, dan berbagai benda lainnya yang mereka bawa ke sekolah hari itu. Aktivitas ini dilakukan berkelompok dan setiap 
kelompok beranggotakan enam siswa. Sementara itu, di papan tulis terdapat sebuah tabel kosong yang harus disalin oleh 
tiap kelompok di selembar kertas. Tugas tiap kelompok adalah memasukkan data ukuran mereka ke dalam tabel tadi. 

Kemudian, kegiatan kelompok pun dimulai. Di beberapa kelompok, ada siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan mengukur 
benda ini. Para siswa ini tampak tidak memegang penggaris ataupun alat tulis lain. Mereka mulai mengobrol dengan teman 
atau bermain sendiri. Beberapa saat kemudian, ada sepasang siswa di salah satu sudut ruangan kelas yang mulai berkelahi. 
Ini menarik perhatian beberapa siswa di sekitar pasangan siswa yang berkelahi ini. Suasana kelas pun mulai di luar kendali. 
Guru mulai mendamaikan perkelahian. Namun, ketenangan hanya mampu bertahan sebentar. 

Masih ada kelompok-kelompok di belakang mereka yang masih asyik mengukur benda-benda. Beberapa anggota kelompok 
berlari ke papan tulis beberapa kali untuk menyalin tabel. Pada satu kesempatan, seorang siswa yang bolak balik ke papan 
tulis tanpa sengaja menginjak pekerjaan kelompok lain. Hal ini pun memicu pertengkaran berikutnya. Suasana kelas pun 
makin di luar kendali. 
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Tabel 69. Studi Kasus: Hal-hal yang Guru Dapat Lakukan untuk Menjadikan Proses 
Pemelajaran Lebih Baik 

Studi Kasus: Hal-hal yang Guru Dapat Lakukan untuk 

Menjadikan Proses Pemelajaran Lebih Baik (jawaban 
ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Memastikan tiap siswa memiliki penggaris untuk mengukur          10,8           20,7           12,8  

Memperhatikan apakah semua siswa dapat melihat papan 
tulis dengan jelas 

           5,0             6,9             5,4  

Membuat kelompok dengan jumlah anggota yang lebih 
sedikit sehingga semua dapat mengambil bagian tugas 
dalam kelompok 

         20,0           34,5           22,8  

Menetapkan tata tertib kelas sebelum memulai kegiatan          35,0           27,6           33,6  

Secara khusus menangani anak-anak yang berselisih          63,3           75,9           65,8  

Guru berkeliling selama kegiatan berlangsung          20,8           17,2           20,1  

Lain-lain          10,0               -               8,1  

Sumber: Survei guru (2019). 

 
Setelah studi kasus ini, peneliti bertanya tentang lingkungan belajar. Jawaban atas pertanyaan ini juga 
merefleksikan hal yang menjadi perhatian utama mereka di kelas mereka sendiri. Sedikit lebih dari 
70% guru mengatakan bahwa kelas harus bersih dan 13% mengatakan bahwa kelas perlu pencahayaan 
dan sirkulasi udara yang baik (Tabel 70). Lebih dari 30% guru juga menyatakan pentingnya alat dan 
media pemelajaran lain yang layak, serta penataan kelas yang sesuai. Meski tak banyak, beberapa 
guru menyebutkan aspek-aspek nonfisik seperti interaksi guru dan siswa, persetujuan atas tata tertib, 
dan perilaku positif. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa aspek-aspek fisik masih mendapat lebih 
banyak perhatian bagi sebagian besar guru. 

 
Tabel 70. Aspek-aspek yang Dipertimbangkan dalam Menciptakan Lingkungan Belajar 

yang Nyaman 

Aspek-aspek yang Dipertimbangkan dalam 
Menciptakan Lingkungan Belajar yang Nyaman 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Kebersihan kelas/lingkungan belajar          70,8           69,0           70,5  

Kelayakan alat dan media pemelajaran lain yang 
dibutuhkan dalam belajar 

         34,2           31,0           33,6  

Penataan kelas yang sesuai untuk kegiatan pemelajaran          31,7           27,6           30,9  

Penataan tampilan yang memberikan suasana 

menyenangkan untuk belajar 
         12,5             6,9           11,4  

Pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik          12,5           17,2           13,4  

Tata tertib tentang kebersihan kelas yang disetujui oleh 

siswa dan guru 
           5,0               -               4,0  

Tata tertib dalam berinteraksi yang disetujui oleh siswa dan 

guru 
           7,5           17,2             9,4  

Interaksi guru dan siswa yang hangat dan positif          20,8           31,0           22,8  

Perilaku positif dari guru yang dapat digunakan sebagai 

teladan bagi siswa 
           8,3             3,4             7,4  

Lain-lain          10,8             3,4             9,4  

Sumber: Survei guru (2019). 
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e) Pemahaman Guru tentang Metode Penilaian Formatif 
 
Penilaian formatif dilakukan selama proses pemelajaran untuk memastikan siswa memahami materi. 
Cara paling umum adalah metode klasikal dengan mengajukan pertanyaan (secara lisan atau tertulis). 
Sekitar 28% guru meminta siswa melakukan penilaian mandiri tentang pemahaman mereka sendiri 
(Tabel 71). Sementara itu, metode di mana guru meminta siswa melakukan presentasi gagasan atau 
mengerjakan proyek masih belum begitu lazim.  

 
Tabel 71. Bagaimana Memeriksa Pemahaman Siswa 

Bagaimana Memeriksa Pemahaman Siswa 

(jawaban ganda) 

Umum Madrasah Total 

% % % 

Observasi langsung oleh guru          22,5           24,1           22,8  

Mengajukan pertanyaan ke siswa          79,2           86,2           80,5  

Penilaian mandiri oleh siswa          28,3           27,6           28,2  

Presentasi            8,3           13,8             9,4  

Berkeliling sembari menilik pekerjaan siswa          20,8           10,3           18,8  

Proyek            1,7               -               1,3  

Lain-lain            1,7             3,4             2,0  

Tidak tahu/tidak pernah melakukan penilaian formatif              -                 -                 -    

Sumber: Survei guru (2019). 

 
2.3.3 Praktik Pengajaran Guru 
 
Selain mewawancarai guru, peneliti juga mengamati kegiatan enam kelas di tiap sekolah untuk 
mengobservasi kualitas praktik mengajar. Observasi untuk tiap guru dalam satu mata pelajaran 
berlangsung selama satu sesi (satu sampai dua jam). Selama pelajaran berlangsung, pengamat diminta 
mencatat perilaku guru dan siswa setiap lima menit. Perilaku tersebut dibagi menjadi enam aspek: (1) 
cara guru menjelaskan materi, (2) cara guru mengaitkan materi pelajaran dengan konteks sehari-hari, 
(3) pemanfaatan alat bantu ajar, (4) partisipasi siswa, (5) penilaian formatif, dan (6) lingkungan kelas 
dan upaya guru dalam menjaganya. Selain keenam aspek ini, pengamat juga diminta mengodekan 
bagaimana guru membuka dan menutup mata pelajaran serta kondisi fisik kelas.  
 
Temuan dari observasi pembelajaran diringkas menjadi aspek-aspek yang disajikan dalam Tabel 72 
dan Tabel 73. 
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Tabel 72. Praktik Mengajar 

Kegiatan Mengajar % Guru 

Mengaitkan konsep yang diajarkan dengan pengetahuan/pengalaman siswa 
sebelumnya/hal konkret pada awal pelajaran 

34 

Mengaitkan konsep yang diajarkan dengan pengetahuan/pengalaman siswa 
sebelumnya/hal konkret selama pelajaran berlangsung 

65 

Memeriksa pemahaman siswa pada akhir pelajaran 16,7 

Memperkenalkan tujuan pemelajaran pada awal pelajaran 49 

Menyorot poin-poin utama pelajaran pada akhir pelajaran 63,7 

Menggunakan media setidaknya satu kali selama pelajaran berlangsung 14 

Menyediakan lingkungan belajar fisik yang kondusif 82 

Menyediakan lingkungan belajar nonfisik yang kondusif 20 

Sumber: Observasi pembelajaran 

 
Tabel 73. Rata-rata Proporsi Kemunculan Praktik Mengajar selama Satu Sesi 

Pelajaran 

Kegiatan Pengajaran 
Proporsi 

Kemunculan 

Mengaitkan konsep yang diajarkan dengan pengetahuan/pengalaman siswa 
sebelumnya/hal konkret selama pelajaran berlangsung 

13% 

Memberi lebih banyak kesempatan bagi semua siswa untuk 

bertanya/berpendapat/menunjukkan karya mereka/berkolaborasi 
52% 

Menyediakan media pemelajaran yang membuat semua siswa dapat bereksplorasi 3% 

Memeriksa pemahaman siswa secara berkala 69% 

Menjaga perhatian siswa selama proses pemelajaran di kelas 62% 

Sumber: Observasi pembelajaran 

 
Aspek-aspek di atas adalah perilaku yang dapat menunjukkan pengajaran yang efektif. Aspek-aspek 
tersebut mulai dari cara guru memperkenalkan suatu konsep dengan mengaitkannya dengan 
pengetahuan siswa sebelumnya, menstimulasi siswa agar aktif terlibat dengan menyediakan alat 
bantu belajar dan kesempatan untuk berbicara, memahami kemampuan siswa, serta menyediakan 
lingkungan belajar yang kondusif. Dari persentase yang ada, mayoritas guru telah menyediakan 
lingkungan fisik yang kondusif, tetapi masih belum memberi banyak perhatian pada lingkungan belajar 
nonfisik, seperti dengan menjaga suasana positif dan penuh rasa hormat di kelas. Secara rata-rata, 
guru melaksanakan penilaian formatif selama 17 kali selama pelajaran berlangsung. Penilaian ini 
muncul dalam 69% jumlah lembar observasi 5 menitan. Perlu diperhatikan bahwa penilaian formatif 
yang dicatat oleh instrumen ini berkisar dari sekadar bertanya apakah siswa sudah memahami materi 
sampai penilaian yang lebih ketat untuk mengidentifikasi kesulitan dan kemampuan siswa secara 
terperinci. Lebih lanjut, kualitas penilaian formatif tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat 
seberapa canggih teknik penilaiannya. Perlu diketahui juga apakah guru menggunakan hasil penilaian 
ini untuk menyelenggarakan pemelajaran yang lebih baik. Diperlukan metode kualitatif yang lebih 
mendalam untuk mengetahui kualitas penilaian tersebut. 
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a) Skor Pengajaran Efektif 
 
Melalui observasi pembelajaran, peneliti mengukur praktik mengajar yang efektif oleh guru. Skor 
pengajaran efektif diperoleh dari observasi tujuh komponen, di mana skor maksimum untuk tiap 
komponen adalah 1. Dengan demikian, total skor maksimum untuk pengajaran efektif menjadi 8. 
Komponen-komponen tersebut antara lain: 

1. Struktur pelajaran: Guru akan mendapat skor 1 jika mereka membuka pelajaran dengan 
apersepsi dan menjelaskan tujuan pemelajaran, serta menutup pelajaran sebelum meminta 
siswa meninggalkan kelas. 

2. Proporsi pemberian stimulus untuk siswa agar aktif: Pengamat diminta mencatat perilaku-
perilaku yang terjadi selama pelajaran berlangsung setiap lima menit. Proporsi tersebut 
dihitung dengan membagi jumlah lembar observasi yang berisi tentang perilaku guru dalam 
menstimulasi pemelajaran aktif dengan jumlah keseluruhan lembar observasi.  

3. Proporsi pelajaran yang menggunakan media pemelajaran: proporsi ini didapatkan dengan 
membagi jumlah lembar observasi yang mencatat bahwa lebih dari separuh siswa 
menggunakan media pemelajaran dengan jumlah keseluruhan lembar observasi. 

4. Proporsi guru melakukan penilaian formatif: Keterbatasan aspek ini adalah bahwa alat yang 
pengamat gunakan tidak mampu mengklasifikasi penilaian berdasarkan kualitasnya 
dikarenakan keterbatasan kemampuan pengamat. Oleh karena itu, perilaku yang dinilai 
mencakup sekadar bertanya kepada siswa tentang pemahaman mereka sampai memberi 
mereka tugas atau meminta mereka melakukan presentasi. 

5. Proporsi guru yang memberikan perhatian kepada seluruh kelas dalam satu sesi  

6. Proporsi pengajaran kontekstual: Kategori ini mengacu pada berapa kali selama pelajaran 
berlangsung guru mengaitkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki 
siswa. 

7. Proporsi upaya guru dalam mempertahankan suasana positif sepanjang pelajaran: Kategori ini 
mencakup upaya guru dalam memberi apresiasi atau umpan balik positif kepada siswa, 
melakukan pendekatan personal kepada siswa, dan menjaga perilaku baik selama pelajaran 
berlangsung dengan menetapkan tata tertib.  

 
Tabel 74 menunjukkan bahwa rata-rata skor pengajaran efektif hanya 2,5. Guru sekolah umum dan 
madrasah memiliki skor yang kurang lebih sama. Dengan standar deviasi hanya sebesar 0,99, dapat 
disimpulkan bahwa rentang atas skor pengajaran efektif adalah sekitar 4,5 dari 8. 

 
Tabel 74. Skor Pengajaran Efektif 

Tipe Sekolah N Rata-rata SD 

Total 149 2,54 0,99 

Umum 120 2,56 0,95 

Madrasah 29 2,47 1,17 

Sumber: Observasi pembelajaran (2019) 

 
 

2.4 Capaian Pemelajaran Siswa  
 
Peneliti mengukur hasil pemelajaran siswa menggunakan tes membaca dan keterampilan prosedur 
aritmetik, serta keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti kemampuan bernalar dan melakukan 
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evaluasi kritis atas suatu informasi (Rarasati, Dharmawan, dan Lim, 2019). Muatan materi mata 
pelajaran yang dinilai didasarkan pada kurikulum 2006 dan 2013 Indonesia yang telah dimodifikasi 
oleh tim peneliti menurut perkembangan literasi dan berhitung anak. Untuk aspek keterampilan 
kognitif siswa, komposisi tesnya mengacu pada kerangka kerja PIRLS dan TIMSS (I. V. Mullis et al., 
2009; I. V. S. Mullis et al., 2009). 
 
Oleh karena tes ini diberikan pada awal tahun akademik, siswa yang menjadi sampel diberikan tes 
yang berisi materi dari jenjang kelas sebelumnya. Siswa kelas satu hanya diberi soal berhitung dan 
membaca dasar. Jika guru mengajar siswa menurut kurikulum, siswa semestinya sudah belajar tentang 
konsep yang dinilai dalam tes.  
 
Agar dapat melacak kemampuan siswa antarkelas, peneliti melakukan strategi penyetaraan vertikal14 
sehingga skor tes antarkelas yang berbeda dapat diperbandingkan menggunakan ukuran yang sama. 
Dalam strategi ini, dapat dipastikan bahwa 30% soal pada tiap buklet serupa dengan setidaknya satu 
buklet lain. Soal-soal tersebut berfungsi sebagai soal jangkar yang menyetarakan skor buklet yang 
berbeda dengan standar pengukuran yang sama. 
 

2.4.1 Kemampuan Literasi Siswa  
 
Skor literasi berkisar dari 0 sampai 100, dengan nilai 50 yang ditetapkan sebagai rata-rata dan 10 
sebagai standar deviasi. Grafik berikut menggambarkan distribusi skor literasi siswa dari kelas satu 
sampai kelas enam. Berdasarkan grafik skor penyetaraan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 
kenaikan skor yang sangat kecil selama enam tahun masa belajar.15 Rata-rata peningkatan skor hanya 
sekitar 7,4 poin (setara dengan 0,74 standar deviasi) dalam enam tahun. Sementara itu, jika dilihat 
peningkatan per tahun di antara siswa AS pada umumnya adalah sekitar 3,6 poin (Scammacca, Fall 
dan Roberts, 1999) atau sekitar tiga kali lebih tinggi dari temuan studi ini. Serupa dengan banyak 
temuan lain tentang hasil belajar siswa Indonesia, hasil ini menunjukkan bahwa siswa tidak banyak 
belajar di sekolah (Beatty et al., 2018).  

 

 

Gambar 6. Perkembangan pemelajaran siswa terkait kemampuan literasi 
Sumber: Penilaian Hasil Belajar (PHB) (2019). 

 
14Metode psikometrik untuk mengaitkan dua tes atau lebih dengan tingkat kesulitan berbeda (dalam hal ini, jenjang kelas) 
sehingga hasil tes dapat diperbandingkan dalam satuan pengukuran yang sama.  

15Harap diingat bahwa hasil-hasil ini berasal dari tes siswa lintas kelas, bukan set data panel menurut jenjang kelas siswa. 
Oleh karena itu, peneliti tidak mengklaim kausalitas dari penyekolahan terhadap pemelajaran pada tahap ini. Saat peneliti 
selesai mengumpulkan survei studi akhiran (endline), dapat diperkirakan bahwa ukuran nilai tambah berdasarkan jenjang 
kelas siswa akan memiliki hubungan kausal yang lebih kuat antara penyekolahan dan pemelajaran.  
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Untuk menganalisis keterampilan literasi siswa secara lebih rinci, peneliti memilah skor berdasarkan 
kemampuan literasi awal dan proses kognitif dari pemahaman bacaan, sebagaimana dipaparkan pada 
Gambar 7. Dapat dilihat bahwa pada masa-masa awal sekolah dasar, siswa di sekolah umum memulai 
kelas satunya dengan tingkat kemampuan membaca sangat rendah dibandingkan dengan siswa 
madrasah. Namun, perlu diperhatikan bahwa ukuran sampel siswa dari madrasah (50 per kelas) tidak 
sebanding dengan siswa dari sekolah umum (200 per kelas). Terjadi peningkatan besar dalam 
persentase siswa di sekolah umum yang mampu membaca saat masuk kelas dua. Pada kelas tiga, 88% 
siswa sekolah umum dan madrasah mampu membaca suku kata dan kata.  

 

 

Gambar 7. Kemampuan literasi siswa kelas awal 
Sumber: Penilaian Hasil Belajar (PHB) (2019). 

 
Pada ranah kognitif, alat penilaian ini menilai empat tingkat proses kognitif dalam membaca. Tingkat 
terendah adalah bagaimana siswa fokus pada dan menangkap informasi yang dinyatakan secara 
eksplisit untuk menjawab pertanyaan. Tingkat kedua adalah di mana siswa diminta untuk menarik 
kesimpulan langsung dari bacaan. Tingkat ketiga terdiri atas soal-soal yang mengharuskan siswa 
mengintegrasikan informasi yang disajikan pada bagian-bagian berbeda dalam teks dan membuat 
interpretasi atas informasi yang terintegrasi tersebut. Tingkat terakhir terdiri atas soal-soal yang 
menilai kemampuan siswa dalam mengevaluasi, mengkritik, dan memprediksi situasi yang akan terjadi 
berdasarkan informasi yang harus mereka pahami dari teks. Sampel pertanyaan untuk tiap tingkatan 
kognitif dapat dilihat pada Lampiran 1.  
 
Meski mayoritas siswa di kelas akhir mampu membaca secara mekanis, mereka masih kesulitan 
memahami isi bacaan. Grafik berikut menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman bahkan untuk soal-
soal yang hanya meminta mereka menyebutkan kembali informasi yang dinyatakan secara eksplisit 
(di bawah 70%). Untuk soal-soal yang lebih kompleks, siswa selalu mendapat skor rendah, berkisar 
dari 36% hingga 65%. Perlu diperhatikan bahwa hasil-hasil pada Gambar 8 belum disetarakan. Hasil-
hasil tersebut tidak dapat diperbandingkan antarjenjang kelas. Misalnya, peneliti tidak bisa 
menyimpulkan bahwa kemampuan untuk fokus pada informasi eksplisit dari 68% pada kelas 4 menjadi 
50% pada kelas 5.  
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Gambar 8. Skor literasi siswa kelas akhir berdasarkan proses kognitif memahami 
bacaan 
Sumber: Penilaian Hasil Belajar (PHB) (2019). 

 
2.4.2 Keterampilan Berhitung Siswa  
 
Serupa dengan temuan keterampilan literasi siswa, terdapat pula sedikit peningkatan kemampuan 
berhitung siswa setelah bersekolah enam tahun di ke-25 sekolah yang menjadi sampel kami. Secara 
rata-rata, selisih antara siswa kelas satu dan kelas enam terkait kemampuan matematika hanya 
sebesar 9,51 poin, dan perkembangan mereka hanya sepertiga dari yang biasanya dicapai siswa 
Amerika dalam enam tahun (Scammacca, Fall, dan Roberts, 1999). 

 

 

Gambar 9. Perkembangan pemelajaran siswa dalam kemampuan berhitung 
Sumber: Penilaian Hasil Belajar (PHB) (2019). 
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Terkait keterampilan berhitung, mayoritas siswa yang mendaftar di kelas satu sekolah dasar sudah 
memiliki keterampilan dasar berhitung: identifikasi angka dan pembedaan kuantitas. Gambar 10 juga 
menunjukkan bahwa kemampuan siswa di sekolah umum dan madrasah cukup identik.  

 

 

Gambar 10. Kemampuan berhitung siswa kelas awal 
Sumber: Penilaian Hasil Belajar (PHB) (2019). 

 
Dengan memperhatikan para siswa kelas akhir, kami membagi skor berdasarkan ranah kognitif dan isi 
materi. Dalam ranah kognitif, soal-soal dibagi menjadi mengetahui, menerapkan, dan bernalar. Ranah 
mengetahui terdiri atas soal-soal yang menilai kemampuan siswa untuk mengingat kembali konsep 
atau terminologi matematika, mengenali kuantitas atau nilai objek matematika, mengerjakan soal 
matematika, menyebutkan kembali informasi dari grafik, mengukur benda, mengklasifikasi, dan 
menata benda-benda matematika. Ranah menerapkan menilai keterampilan siswa dalam memilih 
operasi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah harian atau menampilkan situasi dalam suatu 
bentuk informasi/ model matematis (diagram, persamaan matematis, dsb.). Untuk menilai 
keterampilan bernalar siswa, peneliti menyertakan soal-soal yang mengharuskan siswa menganalisis 
hubungan antarvariabel atau antarobjek matematis, menggeneralisasi masalah yang memiliki pola 
serupa, memadukan beberapa formula matematika untuk menyelesaikan masalah, dan 
menyelesaikan masalah nonrutin. Sampel soal-soal ini disajikan pada bagian Lampiran.  
 
Dengan melihat grafik kelas empat, dapat kita lihat bahwa siswa mampu menyelesaikan sekitar 60% 
soal ranah mengetahui dan menerapkan tetapi skornya turun saat diminta menyelesaikan soal ranah 
bernalar. Satu-satunya pengecualian adalah di kelas 6, di mana skor ranah bernalar sekitar dua kali 
lipat skor ranah mengetahui dan menerapkan. Secara keseluruhan, bagaimanapun juga, skor kelas 5 
dan 6 sangat rendah. Peneliti meyakini bahwa alasan utamanya adalah beberapa konsep yang kami 
masukkan dalam tes kelas 5 dan 6—seperti pecahan campuran, bilangan bulat negatif, dan mengukur 
volume—hanya diajarkan menjelang akhir kelas 4. 
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Gambar 11. Kemampuan berhitung siswa kelas akhir berdasarkan ranah kognitif 
Sumber: Penilaian Hasil Belajar (PHB) (2019). 

 
Gambar 11 menunjukkan kinerja lintas ranah isi materi. Hasil tersebut menunjukkan rendahnya skor 
khususnya dalam ranah angka dan pengukuran di antara siswa kelas lima dan enam. Sampel soal untuk 
tiap ranah isi materi dapat dilihat pada bagian Lampiran.  

 

 

Gambar 12. Kemampuan berhitung siswa kelas akhir berdasarkan ranah isi materi 
Sumber: Penilaian Hasil Belajar (PHB) (2019). 
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III. TEMUAN KORELASIONAL DAN 
KOMPARATIF 

 
 

3.1 Hasil Pemelajaran Siswa  
 

3.1.1 Diagram Tebar Capaian Pemelajaran Siswa dan Skor Pengajaran Efektif 
 
Grafik berikut menggambarkan keterkaitan skor siswa dan skor pengajaran efektif. 

 

 
Gambar 13. Diagram tebar skor pengajaran efektif guru dan skor literasi (kiri) dan 
berhitung (kanan) siswa 

 
Peneliti menemukan ketiadaan korelasi antara skor praktik mengajar dan skor literasi dan berhitung 
siswa. Grafik ini memperkuat data yang disajikan pada bagian sebelumnya, bahwa hanya ada sedikit 
perbedaan capaian pemelajaran siswa jika membandingkan siswa kelas satu dengan siswa kelas enam. 
Serupa dengan praktik mengajar, Gambar 14 tidak menunjukkan korelasi apapun antara pengetahuan 
guru dan capaian pemelajaran siswa.  
 

3.1.2 Diagram Tebar Capaian Pemelajaran Siswa dan Pengetahuan Guru 

 

 

Gambar 14. Diagram tebar pengetahuan guru dan skor literasi (kiri) dan berhitung 
(kanan) siswa 
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3.2 Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Guru 
 

3.2.1 Diagram Tebar Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Guru 
 
Untuk melihat bagaimana sikap dan pengetahuan guru berhubungan dengan efektivitasnya dalam 
pengajaran, peneliti menggambar beberapa diagram tebar variabel-variabel tersebut sebagai berikut.  
 

 

Gambar 15. Skor pengetahuan dan pengajaran guru 

 
Gambar 15 menunjukkan bahwa pengetahuan guru berkorelasi positif dengan skor pengajaran efektif. 
Namun, sikap guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar tidak berkorelasi dengan 
keterampilan mengajar meski sikap semacam itu berkorelasi dengan pengetahuan mereka tentang 
pengajaran (Gambar 16 dan Gambar 17). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa memperbolehkan 
guru mencari informasi sendiri hanya dapat membantu mereka mendapat lebih banyak pengetahuan. 
Guru masih membutuhkan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menerapkan 
pengetahuan tersebut dalam praktik mengajar mereka sehari-hari.   

 

 

Gambar 16. Skor sikap dan pengajaran 
guru 

 

Gambar 17. Skor pengetahuan dan sikap 
guru 
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Beranjak ke pola pikir bertumbuh guru, data menunjukkan bahwa tidak ada korelasi apapun antara 
pola pikir bertumbuh dan skor mengajar. Menurut data deskriptif yang disajikan pada bagian 
sebelumnya, yakni distribusi skor pola pikir bertumbuh guru, sebagian besar guru diidentifikasi 
berpola pikir bertumbuh sedang. Hanya 1% guru teridentifikasi memiliki pola pikir bertumbuh.  

 

 

Gambar 18. Skor pola pikir dan 
pengajaran guru 

 

Gambar 19. Skor motivasi dan 
pengajaran guru 

 
Gambar 19 menjelaskan hubungan antara motivasi dan skor pengajaran. Terlihat bahwa guru yang 
memiliki motivasi otonom tingi cenderung mendapat skor pengajaran lebih tinggi. Sebaliknya, 
semakin tinggi skor amotivasi dan skor motivasi yang dikendalikan secara eksternal, semakin rendah 
skor pengajarannya. Sementara itu, tingkat motivasi guru yang dikendalikan secara internal tidak 
berkorelasi dengan skor praktik mengajar mereka. Hasil ini menunjukkan perlunya intervensi untuk 
memperhatikan pembinaan motivasi internal dan otonom guru alih-alih motivasi guru yang 
dikendalikan secara eksternal.  
 

3.2.2 Diagram Tebar Frekuensi Supervisi Pemelajaran oleh KS dan Skor Pengajaran 
Efektif 

 

 

Gambar 20. Korelasi antara supervisi pemelajaran dan skor pengajaran efektif 
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Diagram tebar antara frekuensi pengawasan pemelajaran dan skor pengajaran efektif menunjukkan 
bahwa observasi pembelajaran yang lebih tinggi tidak berkorelasi dengan skor pengajaran efektif yang 
lebih tinggi. 
  

3.2.3 Diagram Tebar Frekuensi Diskusi Guru-KS dan Skor Pengajaran Efektif 
 
Serupa dengan analisis korelasional antara pengawasan pemelajaran dan skor pengajaran efektif, data 
studi ini juga menunjukkan ketiadaan korelasi antara frekuensi diskusi guru-KS dan skor pengajaran 
efektif.  

 

 

Gambar 21. Korelasi antara diskusi guru-KS dan skor pengajaran efektif 

 
3.2.4 Perbandingan antara Pola Pikir Bertumbuh KS dan Guru 

 
Tabel 75. Perbandingan Pola Pikir Bertumbuh 

 

Total Umum Madrasah 

N Rata-

rata 
SD Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 

Rata-

rata 
Rata-rata 

KS 25 0,16 0,80 -1,56 1,25 0,163 0,006 

Guru 149 0,22 0,73 -1,49 2,49 0,218 0,262 

Sumber: Survei KS dan guru (2019). 

 
Meski deskripsi pola pikir bertumbuh guru dan KS telah dibahas di bab dua, skor antara kedua 
kelompok ini belum dibandingkan. Menarik untuk mengetahui apakah skor rata-rata KS (0,16) secara 
statistik berbeda dibandingkan skor rata-rata guru (0,22). Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti 
melakukan uji statistik. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan statistik antara skor KS dan guru 
(nilai p 0,755). 
 

3.2.5 Perbandingan antara Motivasi KS dan Guru 
 
Secara umum, proporsi KS dan guru antartipe motivasi tidak berbeda secara signifikan. Sekitar separuh 
guru dan KS dikendalikan oleh motivasi otonom dan internal. Hanya kurang dari 1% guru dan tidak 
ada KS yang tidak termotivasi. Satu-satunya perbedaan yang signifikan adalah bahwa proporsi guru di 

1
2

3
4

5

0 10 20 30
Pada semester yang lalu, berapa kali pertemuan/rapat antara kepala sekolah dan g

co07. Effective teaching score Fitted values

teacher-principal discussion and effective teaching score

Frekuensi diskusi guru-KS 

Diskusi Guru-KS dan Skor Pengajaran Efektif 
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sekolah umum yang motivasinya dikendalikan secara internal lebih tinggi dari KS. Untuk guru 
madrasah, proporsi KS yang termotivasi secara eksternal lebih tinggi dari guru.  
 

Tabel 76. Sumber Motivasi Guru dan KS 

Kategori Motivasi 

 

Umum Madrasah Total 

Guru (%) KS (%) Guru (%) KS (%) Guru (%) KS (%) 

Dikendalikan secara 
eksternal 

11,7 10 6,9 20* 10,7 12 

Dikendalikan secara 
internal 

59.2* 40 58,6 60 59.1* 44 

Amotivasi 0,8 0 3,5 0 1,3 0 

Otonom 67,5 65 58,6 60 65,8 64 

 
Menurut teori motivasi, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan KS memiliki potensi 
untuk berkinerja baik. Teori tersebut menyatakan bahwa motivasi otonom adalah tipe motivasi yang 
dapat membuat guru dan KS memiliki determinasi tinggi dalam menjalankan peran mereka (Deci et 
al., 2001). 
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LAMPIRAN 1 
 

Contoh Soal Penilaian Hasil Belajar (PHB) 

 
 
A. Literasi 
 

1. Soal-soal literasi berdasarkan ranah kognitif 
 

Stimulus membaca Hari ini Cici si Kelinci mogok makan. Mulut tertutup rapat saat 

ibu menyodorkan wortel dan bayam segar di meja makan. "Aku 

bosan! Mengapa setiap hari aku hanya bisa memakan wortel atau 

bayam saja?" ujarnya sambil melipat tangan. "Cici, wortel dan bayam 

itu kan memang makanan untuk kelinci. Di rumah kita tidak ada 

makanan lain," jawab ibu dengan sabar. "Ya sudah, aku mau pergi ke 

rumah Paman Ayam saja. Aku mau mencoba makanan ayam!" jawab 

Cici sambil berlari keluar rumah.  

Cici berlari kencang menuju rumah Paman Ayam. "Paman... 

Paman... Aku mau ikut Paman makan! Boleh ya, Paman!" teriaknya 

sambil berlari. "Ada apa Cici, mengapa kamu terlihat bersemangat 

sekali?" tanya Paman Ayam. "Aku ingin mencoba rasanya menjadi 

seperti Paman. Boleh aku ikut sarapan bersama Paman?" tanya Cici. 

"Tentu saja boleh, ini sarapan paman. Hmmm nikmat," kata paman 

seraya menunjuk cacing-cacing yang bergeliat di tanah. "Uh... Paman 

makan cacing? Hmm... sepertinya aku tidak jadi, Paman. Terima 

Kasih. Aku pergi dulu, Paman," pamit Cici sambil mengernyitkan 

keningnya.  Dengan terburu-buru Cici meninggalkan rumah Paman 

Ayam. Tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau cacing adalah 

makanan kesukaan ayam.  

Cici pun melangkah dengan lesu. Ia mulai mencermati 

tumbuhan atau hewan yang mungkin bisa dimakannya. Ia pun sadar 

bahwa makanan-makanan yang dimakan binatang lain ternyata 

memang tidak cocok untuk kelinci. Perutnya mulai keroncongan. 

"Mungkin Ibu benar. Aku harus mensyukuri wortel dan bayam yang 

bisa kunikmati setiap hari." Sesampainya di rumah, Cici meminta 

maaf pada ibu dan langsung menghabiskan wortel dan bayam dengan 

lahap. 

Fokus pada dan 

menyebutkan 

kembali informasi 

yang dinyatakan 

secara eksplisit 

Apa alasan Cici pergi ke rumah Paman Ayam? 

A. Ingin mencoba makanan selain makanan kelinci 

B. Penasaran seperti apa rasanya cacing-cacing 

C. Cici merasa perutnya lapar 

D. Ingin membawakan Paman Ayam oleh-oleh wortel dan 

bayam 

Menarik kesimpulan 

langsung 

Apa yang membuat Cici terburu-buru pamit dari rumah Paman 

Ayam? 

A. Cici tidak ingin mencicipi cacing 
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B. Cici ingin kembali ke rumah untuk menyantap wortel dan 

bayam 

C. Cici baru sadar kalau Paman Ayam gemar makan cacing 

D. Karena ia ingin mencari makanan lain 

Menginterpretasikan 

dan 

mengintegrasikan 

informasi 

Manakah bagian dari cerita yang menjelaskan alasan Cici 

memutuskan untuk memakan makanan kelinci saja? 

A. Saat Cici merasa jijik melihat Paman Ayam menikmati 

cacing segar 

B. Ketika Cici sadar bahwa makanan binsatang lain tidak cocok 

untuknya 

C. Setelah Cici meminta maaf pada Ibu karena telah menolak 

bayam dan wortel yang disajikan untuk sarapan 

D. Ketika Cici merasa lesu 

Mengevaluasi dan 

mengkritik isi 

materi atau unsur 

tekstual teks 

Tulislah dua hal yang dapat kamu pelajari dari cerita tersebut. 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

 
 
B. Berhitung 
 

1. Soal-soal berhitung berdasarkan ranah kognitif 
 

Mengetahui Asep memiliki tongkat sepanjang 
1

2
 meter, Darno memiliki tongkat 

sepanjang 
3

6
 meter, dan Tole memiliki tongkat sepanjang 

6

3
 meter. Siapa 

yang memiliki tongkat yang sama panjang? 

Menerapkan Pak Guru ingin membelikan 257 pensil untuk anak-anak SD Halu. Jika 

setiap kotak berisi 5 pensil, berapa kotak yang harus Pak Guru beli? 

Bernalar Sebuah kubus besar memiliki volume 8000 𝑐𝑚3 dan diisi oleh kubus-

kubus kecil. Jika panjang rusuk kubus kecil adalah 2 𝑐𝑚, berapa kubus 

kecil yang dibutuhkan untuk mengisi kubus besar? 
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2. Soal-soal berhitung berdasarkan ranah isi materi 
 

Angka Perhatikan dua pecahan berikut! 

 

     
   

Penjumlahan dari dua pecahan di atas adalah .... 

  

(A)                                                      (B)  

                    

(C)                                                      (D) 

                    

 

Geometri dan 

Pengukuran 

Perhatikan gambar berikut! 

 

Andi sedang menghitung luas segitiga pada peta. Jika masing-masing 

persegi kecil berukuran 1 𝑐𝑚2, berapa luas segitiga PQR? 
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Statistik Grafik di bawah menunjukkan jumlah kehadiran murid di sekolah 

pada bulan April. 

 

 

 

Jika pada bulan April terdapat 20 hari masuk sekolah, berapa hari 

Dani tidak masuk sekolah? 
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LAMPIRAN 2 
 

Instrumen Laporan Mandiri 

 
A. Skala Pola Pikir Bertumbuh 
 

1. Deskripsi Instrumen 
 
Instrumen ini bertujuan mengidentifikasi persepsi guru dan KS terhadap kecerdasan atau 
bakat. Pola pikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa kecerdasan atau bakat tidak tetap dan 
dapat dikembangkan melalui proses pelatihan atau pemelajaran. Kuesioner pola pikir 
bertumbuh diadaptasi dari Skala Pola Pikir Bertumbuh milik Dweck (PERTS, 2015). Instrumen 
ini telah diuji coba terlebih dahulu dan telah melalui penerjemahan bahasa dan budaya 
sampai dinyatakan valid untuk digunakan pada latar pendidikan Indonesia. Proses adaptasi 
ini dilakukan oleh SMERU pada 2018. Instrumen ini juga memiliki skor keandalan yang cukup 
(di atas 0,75). Jawaban diberi skor menggunakan Model Skala Penilaian Teori Respons Butir 
(IRT RSM). Skor berkisar dari -4 sampai 4 dengan skor negatif mewakili pola pikir tetap dan 
skor positif untuk pola pikir bertumbuh. Responden yang mendapat skor nol adalah 
responden yang memiliki pola pikir di tengah-tengah antara pola pikir bertumbuh dan pola 
pikir tetap.  
 

2. Instrumen (Versi Bahasa Indonesia) 
 
Silakan lingkari salah satu pilihan pada setiap pernyataan di bawah ini untuk menunjukkan 
apakah Anda: Sangat Setuju (6), Setuju (5), Agak Setuju (4), Agak Tidak Setuju (3), Tidak Setuju 
(2) atau Sangat Tidak Setuju (1) dengan setiap pernyataan berikut. Silahkan pilih jawaban yang 
paling sesuai dengan kondisi Anda sekarang. Tidak ada jawaban yang benar atauun salah; 
lebih baik ataupun lebih buruk.  
 
Mohon jawab semua pernyataan! 
 

 Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Agak 

Tidak 

Setuju 

Agak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

GM01 

Berapa pun tingkat 

kecerdasan saya, saya 

selalu bisa 

meningkatkannya 

1 2 3 4 5 6 

GM02 

Saya bisa belajar hal-hal 

baru, tetapi saya tidak 

benar-benar bisa 

mengubah kecerdasaan 

bawaan saya 

1 2 3 4 5 6 

GM03 
Saat pekerjaan menuntut 

saya untuk berpikir keras, 
1 2 3 4 5 6 
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 Pernyataan 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Agak 

Tidak 

Setuju 

Agak 

Setuju 
Setuju 

Sangat 

Setuju 

saya semakin menyukai 

pekerjaan tersebut   

GM04 

Saat pekerjaan saya lancar 

tanpa banyak masalah, 

saya semakin menyukai 

pekerjaan tersebut   

1 2 3 4 5 6 

GM05 

Saya menyukai pekerjaan 

yang mendorong saya 

untuk terus belajar, 

meskipun dalam 

prosesnya saya melakukan 

kekeliruan 

1 2 3 4 5 6 

GM06 

Saat pekerjaan saya 

selesai dengan sempurna 

tanpa ada kesalahan sama 

sekali, saya semakin 

menyukai pekerjaan 

tersebut   

1 2 3 4 5 6 

GM07 

Ketika mengerjakan 

sesuatu yang sulit, saya 

makin bersemangat untuk 

menyelesaikannya 

1 2 3 4 5 6 

GM08 

Sejujurnya, ketika suatu 

pekerjaan terasa sulit 

untuk saya selesaikan, 

saya merasa kurang pintar 

1 2 3 4 5 6 

GM09 

Saya memang dapat 

mempelajari hal-hal baru, 

tetapi saya tidak bisa 

mengubah kecerdasan 

saya 

1 2 3 4 5 6 

GM10 

Hanya orang yang 

memiliki bakatlah yang 

bisa menjadi musisi atau 

atlet hebat 

1 2 3 4 5 6 

 
Silahkan periksa kembali jawaban Anda jangan sampai ada yang yang belum terisi. 
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B. Skala Motivasi 
 

1. Deskripsi Instrumen 
 
Skala motivasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah guru dan KS termotivasi bekerja 
karena pekerjaan itu sendiri atau disebabkan oleh faktor-faktor instrumental lain. Skala ini 
diadaptasi dari Skala Motivasi Kerja Multidimensi yang dikembangkan oleh Gagné et al. 
(2015). Skala yang asli menanyakan tentang motivasi kerja pada latar yang lebih umum. Agar 
soal-soalnya sesuai dengan konteks kerja sebagai guru atau kepala sekolah di Indonesia, 
peneliti melakukan proses diskusi kelompok terfokus (FGD), uji coba instrumen, dan analisis 
psikometrik secara berulang.  
 
Skala yang asli terdiri atas empat dimensi. Namun, analisis faktor konfirmasi dan eksplorasi 
kami mengklasifikasikan soal-soal ini menjadi empat dimensi.  Berdasarkan konfirmasi hasil 
melalui diskusi kelompok dengan para guru, peneliti mengklasifikasikan soal-soal Skala 
Motivasi Guru Indonesia menjadi dimensi-dimensi berikut:  

1. Dikendalikan secara eksternal: Motivasi yang dikendalikan secara eksternal didorong 
oleh faktor-faktor eksternal seperti insentif, apresiasi dari orang lain, keterjaminan 
pekerjaan, dsb.  

2. Dikendalikan secara internal: Motivasi yang dikendalikan secara internal dikendalikan 
oleh faktor-faktor pribadi seseorang, misalnya perasaan bersalah, malu, puas, atau 
senang. Meski sumber motivasi berasal dari faktor internal, orang yang didorong oleh 
jenis motivasi ini biasanya merasakan tekanan untuk berperilaku dengan cara tertentu.  

3. Otonom: Motivasi otonom muncul saat guru atau KS melakukan pekerjaannya semata-
mata karena pekerjaan itu sendiri. Melakukan pekerjaan tersebut dianggap memuaskan 
secara internal. Namun, perbedaan antara jenis motivasi ini dan motivasi yang 
dikendalikan secara internal adalah pelakunya diarahkan oleh diri sendiri dalam 
menjalankan pekerjaannya.  

4. Amotivasi: Ini adalah kategori untuk guru dan KS yang tidak termotivasi untuk 
melakukan pekerjaannya.  

 
 

2. Instrumen (Versi Bahasa Indonesia) 
 
Bacalah petunjuk di bawah ini dengan cermat: 
Silakan lingkari salah satu pilihan pada setiap pernyataan di bawah ini sesuai dengan 
pendapat/kondisi Anda. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah; lebih baik ataupun 
lebih buruk.  
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Ada berbagai macam alasan mengapa 

orang bekerja keras untuk melakukan 

pekerjaan mereka. 

 

Mengapa Anda bersedia ataupun 

ingin bekerja keras untuk pekerjaan 

Anda sebagai guru? 

Tidak 

setuju 

sama 

sekali 

Tidak 

setuju 

Setuj

u 

Sangat 

Setuju 

RM01 

Untuk mendapatkan pengakuan dari 

pihak-pihak lain (misalnya: kepala 

sekolah, guru senior, rekan guru, 

keluarga, orangtua murid, atau 

lainnya). 

A B C D 

RM02 

Karena pihak-pihak lain akan lebih 

menghormati saya (misalnya: kepala 

sekolah, guru senior, rekan guru, 

keluarga, orangtua murid, atau 

lainnya). 

A B C D 

RM03 

Untuk menghindari kritik dari pihak-

pihak lain (misalnya: kepala sekolah, 

guru senior, rekan guru, keluarga, 

orangtua murid, atau lainnya). 

A B C D 

RM04 

Karena hanya dengan bekerja keras 

maka mereka akan memberi 

penghargaan secara finansial kepada 

saya (misalnya: ketua yayasan, kepala 

sekolah, atau lainnya). 

A B C D 

RM05 

Karena hanya dengan bekerja keras 

maka mereka akan memberi jaminan 

kelangsungan kerja kepada saya 

(misalnya: ketua yayasan, kepala 

sekolah, atau lainnya). 

A B C D 

RM06 
Karena ada risiko kehilangan pekerjaan 

jika saya kurang bekerja keras. 
A B C D 

RM07 
Karena saya ingin membuktikan bahwa 

saya bisa. 
A B C D 

RM08 
Karena kerja keras membuat saya 

bangga terhadap diri sendiri. 
A B C D 

RM09 
Karena jika tidak, saya akan merasa 

malu pada diri sendiri. 
A B C D 

RM10 

Karena jika tidak, saya akan merasa 

bahwa saya kecewa dengan diri saya 

sendiri. 

A B C D 

RM11 

Karena secara pribadi saya 

beranggapan bahwa bekerja untuk 

pekerjaan ini cukup penting. 

A B C D 
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Ada berbagai macam alasan mengapa 

orang bekerja keras untuk melakukan 

pekerjaan mereka. 

 

Mengapa Anda bersedia ataupun 

ingin bekerja keras untuk pekerjaan 

Anda sebagai guru? 

Tidak 

setuju 

sama 

sekali 

Tidak 

setuju 

Setuj

u 

Sangat 

Setuju 

RM12 

Karena bekerja keras untuk pekerjaan 

ini sesuai dengan nilai-nilai yang saya 

yakini. 

A B C D 

RM13 

Karena bekerja keras untuk pekerjaan 

ini memiliki arti penting bagi saya 

secara pribadi. 

A B C D 

RM14 
Karena saya merasa nyaman dan santai 

melakukan pekerjaan ini. 
A B C D 

RM15 
Karena apa yang saya lakukan dalam 

pekerjaan ini sangat menyenangkan. 
A B C D 

RM16 Karena pekerjaan ini menarik. A B C D 

RM17 

Saya tidak bekerja keras. Bagi saya 

pekerjaan ini hanyalah membuang-

buang waktu. 

A B C D 

RM18 

Saya bekerja santai karena pekerjaan ini 

tidak layak untuk dilakukan dengan 

kerja keras. 

A B C D 

RM19 

Saya tidak tahu mengapa saya 

melakukan pekerjaan ini. Menurut saya, 

pekerjaan ini sia-sia. 

A B C D 

 
Silakan periksa kembali jawaban Anda. Jangan sampai ada yang yang belum terisi. 
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LAMPIRAN 3 
 

Instrumen Pengetahuan dan Keterampilan 

 
A. Wawancara Kepala Sekolah 
 

1. Deskripsi Instrumen 
 
Pertanyaan wawancara untuk KS bertujuan menangkap persepsi KS yang berhubungan dengan 
penetapan dan pemantauan target sekolah, evaluasi belajar, komunikasi dengan pemangku 
kepentingan sekolah, kompetensi dan pengembangan profesi guru, kehadiran guru, dan fasilitas 
belajar sebagaimana dinyatakan pada kerangka kerja hasil INSPIRASI. Semua pertanyaan dibacakan 
oleh enumerator dan KS menjawabnya secara lisan. Untuk pertanyaan tentang pengetahuan, 
enumerator tidak menyebutkan pilihan jawaban, sehingga pertanyaan tersebut berbentuk 
pertanyaan terbuka untuk KS.       
 
Instrumen ini dikembangkan oleh tim SMERU dan INSPIRASI dengan mengacu pada beberapa sumber 
seperti Survei Manajemen Dunia Berkembang (Development World Manajemen Survey - DWMS) 
(Lemos dan Scur, 2017) dan instrumen-instrumen yang sudah dibuat oleh SMERU untuk studi-studi 
lain yang berhubungan dengan pendidikan dan manajemen sekolah.  
 

2. Instrumen (Bahasa Indonesia) 
 
Mengingat panjangnya instrumen, instrumen ini disajikan dalam dokumen terpisah.  
 
 
B. Wawancara Guru 
 

1. Deskripsi Instrumen 
 
Pertanyaan-pertanyaan wawancara guru bertujuan untuk memahami pengetahuan dan persepsi 
guru, serta untuk mentriangulasi data yang dikumpulkan dari wawancara KS. Pertanyaan wawancara 
ini terdiri atas tujuh topik, seperti: latar belakang pengalaman guru, pengembangan profesi, praktik 
mengajar, kepemimpinan sekolah, dan target sekolah. Metode pengumpulan datanya sama.   
 

2. Instrumen (Bahasa Indonesia) 
 
Mengingat panjangnya instrumen, instrumen ini disajikan dalam dokumen terpisah.  
 
 
C. Observasi Pembelajaran 
 

1. Deskripsi Instrumen 
 
Alat ini digunakan untuk menangkap bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Lembar observasi 
ini terdiri atas tiga bagian (observasi awal pelajaran, selama pelajaran, dan akhir pelajaran). Pada awal 
pelajaran, biasanya selama lima menit pertama pelajaran, pengamat mencatat apakah guru 
menyiapkan siswa mereka untuk belajar dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengaitkan 
pelajaran dengan pengetahuan siswa sebelumnya. Selama pelajaran, pengamat (observer) diminta 
mencatat perilaku guru setiap lima menit. Perilaku tersebut dibagi menjadi enam aspek: (1) cara guru 
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menjelaskan materi, (2) cara guru mengaitkan materi pelajaran dengan konteks sehari-hari, (3) 
pemanfaatan alat bantu ajar, (4) partisipasi siswa, (5) penilaian formatif, dan (6) lingkungan kelas dan 
upaya guru dalam menjaganya. Pada akhir pelajaran, biasanya selama lima menit terakhir, pengamat 
juga mencatat apakah guru menutup pelajaran dan menilai pemahaman siswa terhadap pelajaran. 
Setelah guru menutup pelajaran, pengamat diminta mengisi lembar observasi tentang kondisi kelas 
secara keseluruhan.  
 

2. Lembar Observasi (Bahasa Indonesia) 

 
LEMBAR SAMPUL 

Nama Observer:  

Kode Observer:  

Tanggal Observasi:  

Nama Sekolah:  

Kode Sekolah:  

Waktu observer masuk ke ruangan:  

Jenjang pendidikan:  

Nama Guru:  

Jenis Kelamin:  

Kelas: 1       2      3      4      5      6  

Kurikulum:  Kurikulum 2013 

KTSP 2006 

  

Awal pelajaran – Kegiatan Pendahuluan Terdapat 2 praktik pengajaran yang 

diobservasi menggunakan skala penilaian 

0,1 dan 2 

Waktu mulai observasi  ___ : ___ 

1. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran terkait materi tersebut 

dengan jelas 

(0) 

Tidak 

disampaika

n 

(1) 

Kurang 

lebih 

disampaika

n 

(2) 

Disampaika

n dengan 

jelas 

2.  Guru mengecek pengetahuan murid 

(bisa yang didapat dari pembelajaran 

yang lalu atau yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari) dan 

mengaitkannya dengan materi 

pembelajaran hari ini. 

(0) 

Tidak 

terbukti 

(1) 

Kurang 

lebih 

terbukti 

(2) 

Terbukti 

dengan jelas 

Akhir waktu observasi  ___ : ___ 
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Bagian inti pembelajaran 
 
Observasi pada bagian ini dilakukan berulang setiap lima menit hingga guru memulai bagian akhir 
pembelajaran  

 

 Aspek yang diobservasi Tandai jika 

terjadi 

A1. Guru menjelaskan materi pembelajaran.  

A2. Guru memberikan contoh soal atau permasalahan yang 

terkait materi, mencontohkan kepada murid bagaimana 

penyelesaiannya. 

 

A3. Guru memberi tugas yang terkait dengan materi 

pembelajaran hari ini kepada murid di kelas. 

 

 a. Berpasangan atau berkelompok  

 b. Individu  

B1. Guru mengaitkan materi pembelajaran hari ini dengan apa 

yang disampaikan guru di periode yang lalu dari pelajaran 

tersebut 

 

B2. Guru mengaitkan materi pembelajaran hari ini dengan situasi 

atau kegiatan sehari-hari yang umum dialami atau dilakukan 

murid 

 

B3. Guru menyampaikan kembali tujuan pembelajaran terkait 

materi hari ini 

 

C1. Guru menggunakan alat bantu elektronik  

C2. Guru menjelaskan materi kepada murid melalui tulisan 

dan/atau diagram yang jelas 

 

C3. Guru menggunakan media pembelajaran yang termasuk, tapi 

tidak terbatas Apada: media pembelajaran tertulis atau 

tercetak (SELAIN buku teks wajib di pelajaran tersebut) 

yang dipersiapkan oleh guru, peta, bagan, kartu. 

 

D1. Penggunaan media pembelajaran melibatkan murid  

D2. Partisipasi aktif murid   

D3. Murid menyalin materi yang diberikan ke buku tulis masing-

masing  

 

E1. Guru menerima dan memeriksa hasil tugas murid TANPA 

mengecek sejauh mana murid paham materi yang diberikan. 

 

E2. Guru memeriksa PEMAHAMAN murid saat memeriksa 

tugas di kelas. 

 

E3. Guru mengajukan PERTANYAAN TERTUTUP kepada 

murid saat memberikan penjelasan terkait materi 

pembelajaran atau contoh soal. 
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 - Pertanyaan ditujukan untuk seluruh kelas  

 - Pertanyaan ditujukan untuk kelompok  

 - Pertanyaan ditujukan untuk individu  

E4. Guru melontarkan PERTANYAAN TERBUKA dan 

menggali lebih lanjut jawaban siswa.  

 

 - Pertanyaan ditujukan untuk seluruh kelas  

 - Pertanyaan ditujukan untuk kelompok  

 - Pertanyaan ditujukan untuk individu  

F1. Guru memberikan pujian atau tanggapan positif pada murid 

atas jawaban yang mereka kemukakan. 

 

F2. Guru berkeliling kelas untuk memantau murid  

F3. Guru menggunakan yel-yel, tepuk semangat atau menyanyi 

untuk menguasai kelas 

 

F4. Guru menyampaikan perilaku yang diharapkan dari murid 

selama di kelas 

 

F5a. Guru menangani perilaku murid yang tidak diharapkan oleh 

guru di kelas 

 

F5b. Sebutkan perilaku siswa yang dianggap melanggar oleh guru 

tersebut____ 

(diisi apabila guru mengkoreksi perilaku murid) 

 

 

Akhir pelajaran – Kegiatan Penutup Terdapat 2 praktik pengajaran yang 

diobservasi menggunakan skala 

penilaian 0,1 dan 2 

Waktu mulai observasi  ___ : ___ 

1. Guru mengecek/menilai pemahaman 

atau pengetahuan murid yang didapat 

dari materi pembelajaran hari ini. 

 

(0) 

Tidak 

terbukti 

(1) 

Kurang 

lebih 

terbukti 

(2) 

Terbukti 

dengan 

jelas 

2.  Guru menyampaikan rangkuman dari 

materi pembelajaran hari ini. 

(0) 

Tidak 

disampaika

n 

(1) 

Kurang 

lebih 

disampaika

n 

(2) 

Disampaik

an dengan 

jelas 

Akhir waktu observasi  ___ : ___ 
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Observasi pada bagian ini dilakukan setelah pembelajaran selesai.  

 

Observasi menyeluruh terhadap kelas dan praktik pengajaran 

Diisi setelah pelajaran selesai. 

1. Secara umum apakah guru memanggil 

murid menggunakan nama mereka 

masing-masing 

(0) 

Tidak  

(1) 

Ya 

 

2.  Apakah guru menggunakan bahasa 

daerah yang bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman murid 

terhadap materi pembelajaran? 

(0) 

Tidak 

(1) 

Kadang-

kadang 

(2) 

Sering 

3. Apakah guru meninggalkan kelas saat 

mata pelajaran berlangsung? 

(0) 

Tidak  

(1) 

Ya 

 

4. Total berapa menit yang digunakan 

guru ketika meninggalkan ruang kelas 

selama periode mata pelajaran 

berlangsung? 

____ menit 

5. Apakah selama periode pengajaran 

guru didatangi oleh dan berbicara 

dengan pihak lain (guru lain/orang tua 

murid/kepsek)? 

(0) 

Tidak 

(1) 

Ya 

 

6. Berapa kali ada tamu mendatangi guru 

di kelas? 

____ kali 

7. Apakah pencahayaan dari ruang kelas 

baik? 

Misal: cahaya alami menyinari 

ruangan tanpa ada bagian kelas yang 

agak gelap atau cahaya lampu 

menyinari seluruh kelas.  

(0) 

Tidak 

(1) 

Ya 

 

8. Apakah kondisi sirkulasi udara baik? 

Misal: Kalau ada anak kipas-kipas 

atau udara dirasakan pengap oleh 

observer 

(0) 

Tidak 

(1) 

Ya 

 

9. Bagaimanakah penyusunan meja 

murid? 

 

 Susunan kolom (kelas pada umumnya) (0) 

Tidak 

(1) 

Ya 

 

 Susunan huruf U (0) 

Tidak 

(1) 

Ya 

 

 Susunan berkelompok (0) 

Tidak 

(1) 

Ya 
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10. Apakah semua murid dapat 

melihat/mengakses tulisan di papan 

tulis dengan jelas dari posisi 

duduknya? 

(0) 

Tidak 

(1) 

Ya 

 

11. Apakah jumlah meja dan bangku 

sesuai dengan jumlah murid?  

Misal: ada murid yang satu meja 

bertiga dan berdesakan maka 

dianggap tidak sesuai. 

 

(0) 

Tidak 

 

(1) 

Ya 

 

12. Ada berapa jeniskah hasil karya siswa 

yang terpajang di dinding kelas? 

(Apabia terdapat karya siswa yang 

sama namun dikerjakan oleh lebih 

dari satu orang siswa, maka dihitung 

satu.) 

 

 

___________ jenis karya 

13. Apakah secara umum ruang kelas 

terlihat bersih?  

(Kebersihan dilihat dari lantai yang 

bebas sampah, jejak kaki, atau 

kotoran lain yang terlihat menganggu) 

 

(0) 

Tidak 

 

(1) 

Ya 

 

14. Apakah di dinding kelas terpajang 

peraturan kelas yang disusun dan 

disepakati bersama antara guru dan 

siswa? 

(CP: Apabila terdapat peraturan, maka 

perlu dikonfirmasi ke guru siapa yang 

menyusun peraturan tersebut).  

 

(0) 

Tidak 

 

(1) 

Ya 
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