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BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kinerja Guru

1. Kinerja Guru

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen: “guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.1

Peningkatan terhadap kinerja guru perlu dilakukan baik oleh guru sendiri

melalui motivasi yang dimilikinya maupun pihak sekolah/madrasah melalui

pembinaan-pembinaan. Menurut Husdarta: “kinerja guru dalam pembelajaran

menjadi bagian terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara

efektif terutama dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa”.2

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas

pembelajaran di sekolah/madrasah dan bertanggung jawab atas peserta didik dibawah

bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Menurut Sanjaya,

kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan

pembelajaran dan evaluasi/penilaian hasil belajar siswa.3 Sebagai perencana, maka

1 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),cet. Ke-2, h. 52
2 Supardi, Op. cit., h. 54
3Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,

(Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 13-14



20

guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan,

sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang

kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator maka guru

harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Kinerja guru

tersebut erat kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen secara garis besar dapat

dipahami bahwa seluruh kegiatan manajemen tidak dapat terlepas dari proses

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.4 Lebih

lanjut Brown dalam Sardiman menjelaskan tugas dan peranan guru, antara lain:

menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan

pelajaran sehari-hari, dan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan belajar siswa.5

Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari kemampuan dan keberhasilan guru

dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh dimensi:

(1) kemampuan menyusun rencana pembelajaran dengan indikator: (a)
merencanakan pengelolaan pembelajaran, (b) merencanakan pengorganisasian
bahan pelajaran, (c) merencanakan pengelolaan kelas, (d) merencanakan
penilaian hasil belajar; (2) dimensi kemampuan melaksanakan pembelajaran
dengan indikator: (a) memulai pembelajaran, (b) mengelola pembelajaran, (c)
mengorganisasikan pembelajaran, (d) melaksanakan penilaian proses dan
hasil belajar, (e) mengakhiri pembelajaran; (3) dimensi kemampuan
melaksanakan hubungan antar pribadi dengan indikator: (a) mengembangkan
sikap positif peserta didik, (b) menampilkan kegairahan dalam pembelajaran,
(c) mengelola interaksi perilaku dalam kelas; (4) dimensi kemampuan
melaksanakan penilaian hasil belajar dengan indikator: (a) melaksanakan
penilaian, (b) mengelola dan memeriksa hasil penilaian, (c) memanfaatkan
hasil penilaian, (d) melaporkan hasil penilaian; (5) dimensi kemampuan
melaksanakan program pengayaan dengan indikator: (a) memberikan tugas,

4 Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 98
5 A. M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2000), h. 142
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(b) memberikan bahan bacaan; dan (6) dimensi kemampuan melaksanakan
program remedial dengan indikator: (a) memberikan bimbingan khusus, (b)
penyederhanaan.6

Kinerja guru dapat terlihat jelas dalam pembelajaran yang diperlihatkannya

dari prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru yang baik akan menghasilkan prestasi

belajar peserta didik yang baik. Sedangkan Michel menyatakan bahwa aspek yang

dilihat dalam menilai kinerja individu (termasuk guru), yaitu: “kualitas hasil kerja,

ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan dan komunikasi.7

Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja guru adalah seluruh aktivitas

yang dilakukannya dalam mengemban amanat dan tanggung jawabnya dalam

mendidik, mengajar dan membimbing, mengarahkan, dan memandu siswa dalam

mencapai tingkat kedewasaan dan kematangannya.8 Pendapat lain menyatakan bahwa

kinerja guru merupakan suatu perilaku atau respon yang memberikan hasil yang

mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika menghadapi tugas.9

Selanjutnya kinerja guru pada dasarnya lebih terarah pada perilaku seorang

pendidik dalam pekerjaannya dan efektivitas pendidik dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya yang dapat memberikan pengaruh kepada siswa kepada tujuan

yang diinginkannya.

6 Supardi, Op. cit., h. 23-24
7 Supardi, Op. cit., h. 23-25
8 Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), h.

84
9 Ibid., h. 85
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2. Bentuk Kinerja Guru

Aktivitas yang harus dilakukan seorang guru yang merupakan perwujudan

dari kinerja guru menurut R.D. Conners dapat ditunjukkan dari  berdasarkan beberapa

tahapan sebagai berikut :

a. Tahap sebelum pengajaran (pre active), seperti membuat perencanaan
semester, catur wulan, satuan pelajaran, perumusan tujuan, pemilihan
metode, pengalaman belajar, bahan dan peralatan, mempertimbangkan
ciri-ciri siswa, menentukan langkah pengajaran, dan pengelompokan
belajar.

b. Tahap pengajaran, yaitu pengelolaan, kontrol, penyampaian, informasi,
penggunaan tingkah laku verbal dan nonverbal, balikan, penerapan prinsip
psikologis, mendiagnosis kesulitan belajar, pelayanan perbaikan, dan
evaluasi.

c. Tahap sesudah pengajaran, yaitu menilai kemajuan siswa, merencanakan
kegiatan, menilai proses belajar mengajar.10

Pendapat lain menyatakan bahwa kinerja guru ditunjukan dari : 1. menguasai

silabus serta petunjuk pelaksanaannya, seperti tujuan, materi, alokasi waktu dan alat

serta sumber belajar, 2. menyusun program pengajaran, 3. melaksanakan proses

belajar mengajar, seperti menerapkan berbagai metode, strategi, pendekatan, kiat,

seni belajar, memilih sumber belajar, dan menggunakan media pengajaran, 4. menilai

hasil belajar siswa.11

Menurut Ngalim purwanto juga, kinerja guru dapat dilihat dari :

a. Guru selalu berupaya membimbing anak didik seutuhnya
b. Guru selalu menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik

masing-masing

10 Syafruddin Nurdin dkk, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, (Jakarta: Ciputat
Press,  2002), h. 84

11 Ibid., h. 78-79
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c. Guru selalu mengadakan komunikasi terutama untuk memperoleh
informasi tentang anak didik

d. Guru selalu menciptakan suasana kehidupan madrasah sehingga siswa
betah berada dan belajar di madrasah

e. Guru selalu memelihara hubungan dengan orangtua siswa
f. Guru selalu memelihara hubungan baik dengan masyarakat
g. Guru selalu berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu

profesinya, seperti membaca buku, mengikuti lokakarya, seminat,
penataran, dan kegiatan penelitian

h. Guru selalu menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru
i. Guru selalu tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan pemerintah

dalam bidang pendidikan
j. Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian.12

Sedangkan Sagala menyatakan bahwa karakteristik kinerja guru yaitu:

a. Pengorganisasian mata pelajaran yang baik
b. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran dan manajemen madrasah
c. Pengetahuan dan keingintahuan terhadap mata pelajaran dan pengajaran
d. Sikap positif terhadap peserta didik
e. Penilaian yang fair dalam hal penjenjengan atau penentuan peringkat
f. Pendekatan yang fleksibel terhadap pengajaran
g. Hasil belajar peserta didik yang layak dan pantas sesuai kinerja

madrasah.13

Kinerja guru sehubungan dengan tugasnya dalam manajemen kurikulum

antara lain adalah:

a. Menyusun program megajar sesuai dengan kurikulum berlaku
b. Menyusun model satuan pelajaran beserta pembagian waktunya
c. Merencanakan dan melaksanakan program evaluasi pendidikan
d. Memberikan bimbingan belajar kepada murid
e. Melancarkan pembagian tugas mengajar dan penjadwalan
f. Mempertimbangkan perbaikan kurikulum untuk disesuaikan dengan

kondisi setempat.14

12 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2002), h. 156-159

13 Sagala, Op. Cit., h. 188
14 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 171
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

kinerja guru yang baik ditunjukkan dari aktivitasnya dalam tiga hal yaitu:

a. Mendidik, seperti guru selalu memberikan teladan yang baik pada para

siswanya, guru selalu memperhatikan perkembangan perilaku siswanya,

guru selalu siap menjadi tempat para siswanya mencurahkan segala

problemanya, guru selalu mengingatkan dan memperbaiki kesalahan

siswanya, mengadakan hubungan baik dengan para siswa, orangtua,

sesama guru dan masyarakat.

b. Mengajar, seperti mempersiapkan persiapan mengajar, selalu disiplin

terhadap peraturan madrasah, bertanggung jawab, tidak pernah terlambat,

menguasai pelaksanaan proses pembelajaran, selalu menerapkan  metode

variatif, selalu menlakukan evaluasi dengan baik, mengoreksi hasil tugas

siswa dan menindaklanjuti hasil evaluasi siswa tersebut.

c. Melatih, seperti membiasakan siswanya untuk selalu berakhlak mulia,

membiasakan siswanya selalu mematuhi disiplin madrasah, membiasakan

siswanya untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas, memberikan

tugas-tugas yang melatih pengetahuan siswa, melatih siswanya untuk

dapat bekerjasama dengan orang lain, melatih siswanya untuk dapat hidup

dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik.
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Dari beberapa kriteria kinerja guru tersebut, dalam pendidikan Islam yang

menjadi tugas pokok seorang guru atau pendidik adalah mendidik akhlak anak

didiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

)رواه احمد ابن حنبال(انما بعثت التمما مكارم االخالق 
Artinya: : Sesunggunya saya ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang

mulia.” (HR. Ahmad Ibn Hanbali)

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa tugas guru yang paling

utama adalah mendidik akhlak para siswanya dan yang dapat melakukan tugas kerja

seperti itu dengan baik tentu saja adalah guru yang professional. Karena guru yang

profesional tentunya akan memiliki kebanggaan yang besar terhadap pekerjaan yang

ia geluti dan kemampuan yang dimilikinya, yang mendasari keputusannya dalam

pekerjaan profesionalnya tersebut. Secara langsung tentu akan mempengaruhi kinerja

atau aktivitasnya dalam  melaksanakan pendidikan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Pencapaian kinerja yang baik dan berkualitas merupakan sesuatu yang sangat

diharapkan baik oleh pribadi pekerja ataupun lembaga pendidikan, karna dengan

kinerja yang baik membuktikan bahwa kinerja tersebut professional, dan untuk

mencapai kinerja yang baik dipengaruhi oleh factor diri sendiri atau kemampuan dan

factor lingkungan atau motifasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi pencapaian kinerja dapat dilihat dari factor kemampuan (ability) dan
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faktor motivasi (motivation) hal ini sesuai dengan pendapat Davis dalam

Mangkunegara yang merumuskan, ada tiga factor yang mempengaruhinya yaitu: (1)

Human Performance (penampilan kerja) = ability + motivation; (2) Motivation =

attitude + situation; dan (3) Ability (kemampuan potensi diri) = knowledge + skill

(kemampuan reality). Secara lebih ringkas, penjelasan di atas tergambar seperti

dibawah ini.

Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja

Lebih luas dari penjelasan diatas adalah upaya lebih jauh dari pemahaman

tentang keterkaitan kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan

(opportunity) sebagai factor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja adalah prestasi

kerja yang didukung oleh kemampuan, motivasi, dan kesempatan yang dimiliki oleh

seorang pekerja. Kinerja yang optimal merupakan perpaduan kemampuan terkait

pekerjaan yang digeluti, motivasi yang tinggi untuk bekerja secara sungguh-sungguh,

dan adanya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-

baiknya.

Human Ability Motivation

Ability

Motivation

Knowledge

Attitude

Skill

Situation
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Maeir dalam As’ad, menyatakan bahwa perbedaan kinerja antara orang yang

satu dengan orang yang lainnya didalam situasi kerja disebabkan oleh perbedaan

karakteristik dari masing-masing individu. Disamping itu, orang yang sama dapat

menghasilkan kinerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula.15 Pendekatan

pendapat Maeir tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

P = Performance

M = Motivation

A = Ability

Dari rumusan tersebut, tampak bahwa kinerja (Performance) merupakan hasil

perkalian antara motivasi (Motivation) dengan kemampuan dasar (Ability). Dengan

demikian orang yang tinggi motivasinya tetapi memiliki kemampuan dasar yang

rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah. Begitu pula halnya dengan

sebaliknya, bahwa seseorang yang berkemampuan tinggi tetapi rendah motivasinya

akan menghasilkan kinerja yang rendah pula. Untuk mengetahui factor yang

mempengaruhi kinerja guru, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kerja. Secara

umum factor fisik dan non fisik sangat mempengaruhinya. Berbagai kondisi

15 Moh As’ad: Seri Ilmu Sumber Daya Manusia, Psikologi Industri, Edisi keempat,
(Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 56

P = M x A
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lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi guru dalam bekerja. Selain itu kondisi

lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya factor lingkungan non fisik.

Prawirosentono dalam Cokroaminoto menyatakan bahwa kinerja seorang guru

akan baik, jika guru tersebut mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk

bekerja adanya imbalan (upah) yang layak dan mempunyai harapan masa depan.16

Secara teoritis ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi pelaku kinerja

individu, yaitu variable individu, organisasi, dan psikologi.17 Kelompok variabel

individu terdiri dari variabel kemampuan ketrampilan, latar belakang pribadi dan

demografi . variabel kemampuan dan ketrampilan merupakan factor utama yang

mempengaruhi prilaku kerja dan kinerja individu. Sedangkan variabel demografis

mempunyai pengaruh yang tidak langsung.

Motivasi bersifat individual, dalam arti bahwa setiap orang termotivasi oleh

berbagai pengaruh hingga berbagai tingkat. Mengingat sifatnya ini, untuk

peningkatan kerja individu dalam organisasi, menuntut para atasan untuk mengambil

pendekatan tidak langsung, menciptakan motivasi melalui suasana organisasi yang

dalam hal ini adalah sekolah yang dapat mendorong para guru untuk dapat lebih

produktif. Suasana ini tercipta melalui pengelolaan faktor-faktor organisasi sekolah

dalam bentuk pengaturan system imbalan, struktur, desain pekerjaan serta

pemeliharaan komunikasi melalui praktek kepemimpinan yang mendorong rasa

16 Cokroaminoto: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individu, (http://cokroaminoto,
wordpress.com, 2007), diakses tanggal 12 Oktober 2016, h. 1

17 Ibid
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saling percaya. Efektifitas penetapan tujuan tergantung pada seberapa besar tingkat

partisipasi pekerja dalam upaya menetapkan tujuan. Menurut Riduwan indicator

kinerja guru sekolah, yaitu: (1) merencanakan pengajaran, (2) merencanakan

pembelajaran, dan (3) penilaian/evaluasi hasil belajar.18

Anderson dalam Irianto menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai

sedapat mungkin spesifik dan dapat diukur, menantang pekerjaan dan dapat dicapai,

untuk mengukur variabel kinerja mengacu kepada dimensi yang ada dalam kinerja,

yaitu: performance (untuk kerja meliputi prakarsa dan kerja sama), behavior

(perilaku meliputi kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, dan kejujuran), prestasi kerja,

dan to achieve results (pencapaian hasil kerja).19

4. Kemampuan yang Harus Dimiliki Guru

Menurut Richey, guru yang professional memiliki ciri-ciri antara lain:

a.adanya komitmen mereka sendiri utnuk menjunjung tinggi martabat
kemanuasiaan lebih daripada kepentingan dirinya sendiri, b. mereka harus
menjalani suatu persiapan professional dalam jangka waktu tertentu guna
mempelajari dan memperoleh pengetahuan khsus tentang konsep dan prinsip
dari profesi itu sehingga statusnya ditingkatkan, c. selalu harus menambah
pengetahuan jabatan agar terus bertumbuh dalam jabatan, d. memiliki kode
etik jabatan, e. memiliki daya dan kemampuan intelektual utnuk mampu
menjawab masalah-masalah yang dihadapi dalam setiap perubahan, f. selalu
ingin belajar lebih dalam mengenai sutau bidang keahlian, g. jabatan
dipandang sebagai suatu karir hidup, h. menjadi anggota dari suatu organisasi,

18 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2002), h.
130.

19 Jusuf Irianto, Tema-tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jawa Timur: Insan
Cendikia, 2001), h. 61
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misalnya kelompok kepala madrasah atau penilik madrasah, atau guru bidang
studi tertentu.20

Dengan demikian, seorang guru harus memiliki kompetensi atau kemampuan diri

yang tidak hanya dalam pengetahuan, akan tetapi juga dalam kepribadiannya.

Sebagaimana yang dinyatakan Paul Suparno, bahwa  kompetensi yang harus

dimiliki seorang guru adalah :

a. kemampuan kepribadian, meliputi: berakhlak yang baik, dewasa, beriman,
disiplin, bertanggung jawab, peka, objektif, luwes, berawawasn luas, dapat
berkomunikasi dengan baik, kreatif, kritis, mau belajar, dan dapat
mengambil keputusan.

b. Kemampuan bidang studi, meliputi: pemahaman akan karakteristik dan isi
bahan ajar, menguasai konsepnya, mengenal metodologi ilmu yang
bersangkutan, memahami konteks bidang itu dan juga kaitannya dengan
masyarakat, lingkungan dan dengan ilmu lainnya.

c. Kemampuan dalam pembelajaran/pendidikan, meliputi: pemahaman akan
sifat, cirri anak didik dan perkembangannya, mengerti berbagai konsep
pendidikan, menguasai beberapa metodologi mengajar, menguasai sistem
evaluasi yang tepat dan sesuai dengan siswa.21

Sardiman berpendapat bahwa kemampuan yang harus dimiliki guru yaitu:

a. Menguasai bahan pelajaran
b. Mampu mengelola program pembelajaran
c. Mampu mengelola kelas
d. Mampu menggunakan media dan sumber pembelajaran
e. Menguasai landasan-landasan kependidikan
f. Mampu mengelola interaksi pembelajaran
g. Mampu menilai prestasi siswa
h. Mengenal fungsi program BP di madrasah
i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi madrasah

20 Piet A. Sahertian dan Ida Aleida Sahertian, Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,
1992), h. 8

21 Paul Suparno, Guru Demokratis di Era Reformasi, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 47-52
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j. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan
guna keperluan pengajaran.22

Keberhasilan guru dalam melaksanakan peranannya dalam bidang pendidikan

sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peranan yang

bersifat khusus dalam situasi mengajar dan belajar. Berdasarkan hasil studi literatur

terhadap pandangan Adams & Dickey dalam bukunya Basic Principles of Student

Teaching, dapat ditarik kesimpulan bahwa paling tidak terdapat 13 peranan

kompetensi professional guru di kelas, yaitu:

a. Guru sebagai pengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu memiliki
keterampilan memberikan informasi kepada siswa

b. Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara
memimpin kelompok-kelompok siswa

c. Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara
mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa

d. Guru sebagai pengatur lingkungan, perlu memiliki keterampilan
mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran

e. Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan
saran, mengarahkan pemikiran kelas, dan memberikan penjelasan

f. Guru sebagai ekspeditur, perlul memiliki keterampilan menyelidiki
sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan

g. Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan dalam cara memilih
dan meramu bahan pelajaran secara profesional

h. Guru sebagai supervisor, perlu memeliki keterampilan mengawasi
kegiatan anak dan ketertiban kelas

i. Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan dalam mendorong
motivasi belajar siswa

j. Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang
merangsang siswa berpikir dan cara memecahkan masalah

k. Guru sebagai pengajar, perlu memiliki keterampilan cara memberikan
penghargaan terhadap anak-anak yang berprestasi

l. Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan dalam menilai anak-
anak secara objektif, kontinu, dan komprehensif

22 Sardiman AM, Dasar-Dasar Kompetensi, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 162
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m. Guru sebagai konselor, perlu memiliki keterampilan cara membantu siswa
yang mengalami kesulitan tertentu.23

Guru yang profesional adalah guru yang berkompeten, yaitu memiliki

keahlian khusus di bidangnya dan wawasan yang luas, menguasai materi

pembelajaran yang akan disampaikannya di kelas, memahami dan mampu

melaksanakan proses pembelajaran yang baik, mampu memahami perkembangan

psikologis para siswanya, mampu membimbing para siswanya untuk mencapai tujuan

atau hasil belajat seoptimal mungkin, mampu mengelola dan mengembangan

kegiatan pembelajarannya, memiliki kepribadian yang baik, yaitu dalam berpakaian,

bersikap, dan bertutur kata, mampu menjaga emosinya, serta beriman dan bertakwa.

Guru profesioal akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan

sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah SWT:

                        
                   

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58).24

23 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004), h. 48-49

24 Departemen Agama RI., Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2001), h. 113
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5. Penilaian Kinerja Guru

Aspek-aspek yang dapat dinilai dari kinerja seorang guru dalam suatu

organisasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kemampuan teknik, kemampuan

konseptual dan kemampuan hubungan interpersonal:

1. Kemampuan teknik yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan,
metode, teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan
tugas serta pengalaman dan pelatihan yang telah diperoleh.

2. Kemampuan konseptual yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas
organisasi dan penyesuaian bidang gerak  dari unit unit operasional.

3. Kemampuan hubungan interpersonal yaitu antara lain  kemampuan untuk
bekerja sama dengan orang lain, membawa guru  melakukan negosiasi.25

Instrument sebagai Alat Penilaian Kinerja atau Kemapuan Guru (APKG) telah

dikembangkan oleh Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan disebut sebagai

tiga komponen penting bagi seorang guru dalam proses pembelajaran, yaitu: 1)

persiapan pembelajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran, dan 3) hubungan antar pribadi.

Alat ukur ini bersifat generic essential yang terdiri dari tiga macam berupa: (1)

lembar penilaian perencanaan pembelajaran, (2) lembar penilaian kemampuan

pembelajaran, dan (3) lembar penilaian hubungan antarpribadi.

Penilaian kinerja terhadap guru sangat diperlukan. Karena penilaian kinerja

guru bermanfaat dalam mengetahui tentang: perbaikan prestasi kerja, adaptasi

kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan karir.

Agar penilaian kinerja guru mudah dilaksanakan serta membawa manfaat diperlukan

25 Supardi, Op. cit., h. 71
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pedoman dalam penilaian kinerja. Pedoman penilaian terhadap kinerja guru

mencakup:

1. Kemampuan dalam memahami materi bidang study yang menjadi
tanggung jawabnya (subject mastery and content knowledge).

2. Keterampilan metodologi yaitu merupakan keterampilan cara
penyampaian bahan pelajaran dengan metode pembelajaran yang
bervariasi (methodological skills atau technical skills).

3. Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik sehingga tercipta suasana
pembelajaran yang kondusif yang bias memperlancar pembelajaran.

4. Di samping itu, perlu juga adanya sikap professional (professional
standard-professional attitude), yang turut menentukan keberhasilan
seorang guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan
panggilan sebagai seorang guru.26

Dengan melihat dari dua subjek utama dalam manajemen sumber daya

manusia, yaitu guru dan kepala madrasah. Kegunaan penilaian kinerja pada umumnya

memenuhi dua tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja guru dengan cara membantu mereka menyadari dan
menggunakan potensi mereka sepenuhnya dalam menjalankan misi-misi
organisasi, serta;

2. Menyediakan informasi kepada guru dan kepala madrasah yang akan
dipakai dalam keputusan-keputusan pekerjaan terkait.27

Dari uraian dan deskripsi konsep mengenai kinerja, indikator kinerja, kinerja

guru dan penilaian kinerja guru dapat dibuat sintesa teori yang dimaksud dengan

kinerja guru adalah kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh indikator-indikator: 1) kemampuan

menyusun rencana pembelajaran, 2) kemampuan melaksanakan pembelajaran, 3)

26 Supardi, Op. cit., h. 72
27 Supardi, Op. cit., h. 73
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kemampuan mengadakan hubungan antarpribadi, 4) kemampuan melaksanakan

penilaian hasil belajar, 5) kemampuan melaksanakan pengayaan, dan 6) kemampuan

melaksanakan remedial.

B. Pelaksanaan Pembelajaran

1. Perencanaan Pembelajaran

Memahami definisi Perencanaan Pembelajaran dapat dikaji dari kata-kata

yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa perencanaan

adalah proses, cara, perbuatan merencanakan (merancangkan), sementara

pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup

belajar.28 Planning berasal dari kata plan, artinya rencana, rancangan, maksud dan

niat. Planning berarti perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan

dengan usaha merumuskan program yang didalamnya memuat segala sesuatu yang

akan dilaksanakan, penentuan tujuan, kebijaksanaan, arah yang akan ditempuh,

prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.29

Perencanaan adalah inti manajemen karena semua kegiatan organisasi yang

bersangkutan didasarkan pada rencana. Dengan perencanaan itu, maka para

pengambil keputusan bisa menggunakan sumber daya yang ada secara berdaya guna

dan berhasil guna (secara efektif dan efisien).30

28 Pusat Bahasa DEPDIKNAS. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), h. 372

29 Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 98
30 Kompri, Manajemen Pendidikan 1, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 19
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Berkaitan dengan pengertian perencanaan pembelajaran adalah: Branch yang

mengartikan perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem yang berisi prosedur

untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliable.

Perencanaan mengandung tiga hal yang mendasar, yaitu: (1) tujuan; (2) perhitungan

atau pertimbangan kebijakan; (3) pelaksanaan rencana.31 Ritchy memberi arti

perencanaan pembelajaran sebagai ilmu yang merancang detail secara spesifik untuk

pengembangan, evaluasi dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan

diantara satuan besar dan kecil persoalan pokok.

Dalam merumuskan perencanaan, hal-hal yang perlu diperhitungkan dan

dipertimbangkan, yaitu:

1. Perincian seluruh tujuan yang berkaitan dengan pilihan masalah yang
dihadapi;

2. Problem solving atau pemecahan masalah;
3. Skala prioritas;
4. Kebutuhan atau kepentingan;
5. Keharusan atau kemauan.32

Dengan pertimbangan tersebut, perencanaan dirumuskan dengan melalui fase-

fase yang sistematis, yaitu:

1. Menyusun tujuan, mulai dari tujuan umum hingga tujuan khusus;
2. Menyusun rencana sesuai tujuan;
3. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
4. Melaksanakan pengawasan;
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan; dan
6. Melakukan evaluasi.33

31 Anton Athoillah, Op. Cit., h. 99
32 Anton Athoillah, Op. Cit., h. 100
33 Anton Athoillah, Op. Cit., h. 100
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Dalam perencanaan terdapat unsur-unsur yang terdiri atas kenyataan,

kegiatan, kemampuan melaksanakan rencana, dinamika pelaksanaan, waktu, dan

biaya yang dibutuhkan. Pada kenyataannya memperhitungkan berbagai realitas yang

dihadapi sebelum merumuskan perencanaan bukan hal yang mudah. Terlebih lagi,

jika kemampuan dan rencana yang dibuat tidak seimbang. Oleh sebab itu,

perencanaan harus memperhitungkan kemampuan dan menetapkan standarisasi yang

proporsional.

Perencanaan atau planning tidak hanya dapat dilihat dari bobot dan waktunya,

tetapi dapat dilihat pula dari hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis planning menurut penggunaannya;
2. Jenis planning menurut prosesnya;
3. Jenis planning menurut jangka waktunya;
4. Jenis planning menurut wilayah pelaksanaannya;
5. Jenis planning menurut materinya;
6. Jenis planning menurut segi umum dan khusus.34

Setiap perencanaan yang dirumuskan bertitik tolak pada tujuan yang

sebelumnya telah dicanangkan. Pelaksanaan rencana tertuju pada sasaran yang jelas

atau tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pembelajaran

adalah perubahan perilaku siswa baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif,

afektif, maupun psikomotorik. Pengembangan perilaku dalam bidang kognitif adalah

pengembangan kemampuan intelektual siswa, misalnya kemampuan penambahan

pemahaman, dan informasi agar pengetahuan menjadi lebih baik. Pengembangan

perilaku dalam bidang afektif adalah pengembangan sikap siswa terhadap bahan dan

34 Anton Athoillah, Op. Cit., h. 102-104



38

proses pembelajaran, maupun pengembangan sikap sesuai dengan norma-norma yang

berlaku di masyarakat. Pengembangan perilaku dalam bidang psikomotor adalah

pengembangan kemampuan menggunakan otot atau alat tertentu, maupun

menggunakan potensi otak untuk memecahkan permasalahan tertentu.

Dari pengertian perencanaan dan pembelajaran yang telah diuraikan di atas,

maka juga dapat disimpulkan pengertian dari perencanaan pembelajaran adalah

proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan

tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan

yang hatus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan

memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Hasil dari proses

pengambilan keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan

acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Beberapa prinsip perencanaan pembelajaran, menurut Sagala terdiri atas:

1. Menetapkan apa yang akan dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana
cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran.

2. Membatasi sasaran atas dasar tujuan intruksional khusus dan menetapkan
pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses
penentuan target pembelajaran.

3. Mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi
pembelajaran.

4. Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk
mendukung kegiatan pembelajaran.
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5. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-
keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang
berkepentingan.35

Jika prinsip-prinsip ini terpenuhi, secara teoretik, perencanaan pembelajaran

itu akan dapat mencapai tujuan sesuai skenario yang telah disusun.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mulyasa bahwa:

1. Kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus
jelas, makin konkrit kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat
kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi
tersebut.

2. Perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat
dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan kompetensi
siswa.

3. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan
pembelajaran harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan.

4. Perencanaaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan
menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.36

Terkait dengan pendapat di atas, Oemar Hamalik mengemukakan tentang

dasar-dasar perencanaan pembelajaran, sebagai berikut:

1. Rencana yang dibuat harus disesuaikan dengan tersedianya sumber-
sumber.

2. Organisasi pembelajaran harus senantiasa memperhatikan situasi dan
kondisi masyarakat sekolah.

3. Guru selaku pengelola pembelajaran harus melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

4. Faktor manusia selaku anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada
keserbaterbatasan.37

35 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 42
36 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi,

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 32
37 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2004), h. 27
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Lebih lanjut Oemar Hamalik juga mengemukakan bahwa kegiatan

perencanaan yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Rencana adalah alat untuk memudahkan mencapai tujuan.
2. Rencana harus dibuat oleh para pengelola atau guru yang benar-benar

memahami tujuan pendidikan, dan tujuan organisasi pembelajaran.
3. Rencana yang baik, jika guru yang membuat rencana itu memahami dan

memiliki keterampilan yang mendalam tentang membuat rencana.
4. Rencana harus dibuat secara terperinci.
5. Rencana yang baik jika berkaitan dengan pemikiran dalam rangka

pelaksanaannya.
6. Rencana yang dibuat oleh guru harus bersifat sederhana.
7. Rencana yang dibuat tidak boleh terlalu ketat, tetapi harus fleksibel

(luwes).
8. Dalam rencana, khususnya rencana jangka panjang, perlu diperhitungkan

terjadinya pengambilan resiko.
9. Rencana yang dibuat jangan terlalu ideal, ambisius, sebaiknya lebih

praktis pragmatis.
10. Sebaiknya rencana yang dibuat oleh guru juga memiliki jangkauan yang

lebih jauh, dapat diramalkan keadaan yang mungkin terjadi.38

Dengan demikian, kendatipun mungkin tidak semua persyaratan di atas dapat

dilaksanakan dengan baik, namun dengan kesiapan perencanaan yang matang

permasalahan teknis akan dapat diatasi, dengan guru yang mengatur skenario

pembelajaran yang efektif di kelas sesuai dengan rencana. Berdasarkan uraian di atas,

maka perencanaan pembelajaran itu harus dapat mengembangkan berbagai

kemampuan yang dimiliki siswa secara optimal, mempunyai tujuan yang jelas dan

teratur serta dapat memberikan deskripsi tentang materi yang diperlukan dalam

mencapai tujuan pembelajaran.

38 Oemar Hamalik, Op. cit., h. 29
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Secara ideal tujuan perencanaan pembelajaran adalah mengusai sepenuhnya

bahan dan materi ajar, metode dan penggunan alat dan perlengkapan pembelajaran,

menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang

tersedia serta membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Tujuan pembelajaran

itu memungkinkan guru memilih metode yang sesuai sehingga proses pembelajaran

itu mengarah dan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Bagi guru setiap pemilihan metode berarti menentukan proses belajar

mengajar mana yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Hal ini juga mengarahkan bagaimana guru mengorganisasikan kegiatan-kegiatan

siswa dalam proses pembelajaran yang telah dipilihnya. Menguasai sepenuhnya

bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran,

menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang

tersedia dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Usaha-usaha guru dalam membelajarkan siswa merupakan bagian yang sangat

penting dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan

pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.39

39 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses
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1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan guru:

a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti

proses pembelajaran;

b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

c) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai;

d) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai

silabus.

2. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai

KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis

peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi,

elaborasi dan konfirmasi.
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a. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media

pembelajaran, dan sumber belajar lain;

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan

pembelajaran; dan

5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium,

studio, atau lapangan.

b. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

1) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan

lainlain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan

maupun tertulis;
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3) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;

4) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan

kolaboratif;

5) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk

meningkatkan prestasi belajar;

6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun

kelompok;

7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja

individual maupun kelompok;

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen,

festival, serta produk yang dihasilkan;

9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

1) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta

didik,
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2) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi

peserta didik melalui berbagai sumber,

3) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh

pengalaman belajar yang telah dilakukan,

4) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:

5) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengar

menggunakan bahasa yang baku dan benar

6) Membantu menyelesaikan masalah;

7) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan

hasil eksplorasi;

8) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;

9) Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau

belum berpartisipasi aktif.

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelajaran;

2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
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3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan

tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil

belajar peserta didik;

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Oleh karena itu pemilihan berbagai metode, strategi, pendekatan serta teknik

pembelajaran merupakan suatu hal yang utama.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan

metode pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, atau
gairah belajar siswa.

2. Metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar
lebih lanjut.

3. Metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa
untuk mewujudkan hasil karya.

4. Metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan
kepribadian siswa.

5. Metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar
sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi.

6. Metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan
nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari.40

Memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar

mengajar yang menarik. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat

40 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching, (Jakarta: Quantum teaching,
2005), h. 52-53
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tergantung kepada tujuan, isi, proses belajar mengajar. Ditinjau dari segi

penerapannya, metode-metode ada yang tepat digunakan untuk siswa dalam jumlah

besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga yang tepat

digunakan dalam kelas atau diluar kelas. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat

beberapa metode mengajar.

1. Metode Ceramah

Sudah sejak lama ceramah digunakan oleh para guru dengan alasan

keterbatasan waktu dan buku teks. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan

menganggap metode ceramah sebagai metode belajar-mengajar yang mudah

digunakan. Kecenderungan ini bertentangan dengan kenyataan bahwa tidak setiap

guru dapat menggunakan metode ceramah dengan benar. Metode ceramah

bergantung kepada kualitas personalities guru, yakni suara, gaya bahasa, sikap,

prosedur, kelancaran, kemudahan bahasa, dan keteraturan guru dalam memberi

penjelasan: yang tidak dapat dimiliki secara mudah oleh setiap guru.

Metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui
penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. agar siswa efektif
dalam proses belajar mengajar yang menggunakan metode ceramah, maka
siswa perlu dilatih mengembangkan keterampilan berpikir untuk memahami
suatu proses dengan cara mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan
mencatat penalarannya secara sistematis.41

Dari definisi metode ceramah diatas, dapat kiranya kita mendefinisikan

metode ceramah sebagai sebuah bentuk interaksi belajar-mengajar yang dilakukan

41 Hafni Ladjid, Pengembangan Kurikulum Menuju Kurikulum Berbasis Kompetensi,

(Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 121
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melalui penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta

didik. Berdasarkan definisi metode ceramah, dapat dimengerti jika guru akan menjadi

pusat/titik tumpuan keberhasilan metode ceramah.

2. Metode Diskusi

Walaupun telah sering kita dengar istilah diskusi dalam kehidupan sehari-hari,

belum cukup kiranya untuk memahami metode diskusi dalam kegiatan belajar-

mengajar.

Diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah
dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih
teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan keputusan bersama. Dalam
diskusi tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh
kelompok kembali dengan pemahaman yang sama dalam suatu keputusan
atau kesimpulan.42

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat kiranya didefinisikan metode diskusi

sebagai suatu kegiatan belajar-mengajar yang membincangkan suatu topik atau

masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (dapat guru dan siswa dan siswa

lain). Dimana orang yang berbincang memiliki perhatian yang sama terhadap topik

atau masalah yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga mendapatkan berbagai

alternatif jawaban terhadap topik yang didiskusikan.

3. Metode Kelompok

Kerja kelompok merupakan salah satu metode belajar-mengajar yang

memiliki kadar CBSA yang tinggi. Metode kerja kelompok menuntut persiapan yang

42 Ahmad Sabri, Op. cit., h. 56
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jauh berbeda bila dibandingkan dengan format belajar-mengajar ekspositorik. Bagi

mereka yang sudah terbiasa dengan strategi ekspositorik, memerlukan waktu untuk

berlatih menggunakan metode kerja kelompok. Moh. Uzer Usman menyatakan

bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai

pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah.43

Berpijak pada pengertian kerja kelompok diatas, maka metode kerja

kelompok dapat diartikan sebagai format belajar-mengajar yang menitikberatkan

kepada interaksi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam suatu

kelompok guna menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bersama-sama. Pengertian

metode kerja kelompok yang demikian membawa konsekuensi kepada setiap guru

yang akan menggunakannya. Konsekuensi tersebut adalah guru harus benar-benar

yakin bahwa topik yang dibicarakan layak untuk digunakan dalam kerja kelompok.

Tugas yang diberikan kepada kelompok hendaknya dirumuskan secara jelas.

4. Metode Campuran

Metode Campuran atau Electic Methods dapat diartikan campuran, kombinasi

atau gado-gado dalam bahasa Indonesia (metode-metode pilihan). Metode electic

yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di depan kelas dengan melalui macam-macam

kombinasi beberapa metode, misalnya; metode ceramah dengan metode diskusi

43 Moh. Uzer. Usman, Menjadi Guru Yang Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2006), h. 94
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bahkan dengan metode demonstrasi sekaligus dipakai/diterapkan dalam suatu kondisi

pengajaran.

Oleh karena itu, metode ini campuran dari unsur-unsur yang terdapat dalam

metode-metode. Dalam praktiknya, metode campuran ini dapat diterapkan seorang

guru dalam suatu situasi pengajaran di depan kelas, dengan persiapan yang baik dan

sungguh-sungguh dalam mempraktikkan metode ini. Hal ini dikarenakan,

kemampuan guru dalam menguasai bahan itu sendiri perlu latihan-latihan praktik

terus agar mampu menguasai berbagai metode. Suatu keharusan seorang guru

menguasai berbagai macam metode-metode dan menerapkan secara bervariasi di

kelas secara bersungguh sungguh.

5. Metode Demonstrasi

Pengajaran menggunakan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan

proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar, cara pencapaiannya dan

kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran kelas. Metode demonstrasi

adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan

urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan

media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang

disajikan.44

44 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003), h. 22
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Metode demonstrasi baik digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih

jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proes mengatur sesuatu, proses

membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu proses mengerjakan atau

menggunakannya, komponen-komponen yang membentuk sesuatu, membandingkan

suatu cara engan cara lain dan untuk mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu.

3. Evaluasi Pembelajaran

Mengevaluasi (Evaluating), menilai semua kegiatan untuk menemukan

indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat

dijadikan bahan kajian berikutnya. Evaluasi pembelajaran merupakan subsistem yang

sangat penting dan sangat di butuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena

evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil

pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat

diketahui, dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta

mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depan. Tanpa

evaluasi, kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa, dan tanpa

evaluasi pula kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik, maka dari itu secara

umum evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mengetahui tingkat

keberhasilan suatu program. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses

kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang

dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif
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atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Hasilnya diperlukan untuk membuat

berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan pengukuran. Pengukuran
(measurement) pada umumnya berkenaan dengan masalah kuantitatif untuk
mendapatkan informasi yang diukur. Oleh sebab itu, dalam proses
pengukuran diperlukan alat bantu tertentu. Misalnya, untuk mengukur
kemampuan atau prestasi sesorang dalam memahami bahan pelajaran
diperlukan tes prestasi belajar; untuk itu mengukur IQ, digunakan tes IQ;
untuk mengukur berat badan digunakan alat timbangan, dan lainsebagainya.45

Evaluasi pembelajaran juga diartikan sebagai evaluasi terhadap proses belajar

mengajar. Secara sistematik, evaluasi pembelajaran, yang mencakup komponen input,

yakni perilaku awal siswa, komponen input instrumental yakni kemampuan

profesional guru/ tenaga kependidikan, komponen kurikulum (program studi, metode,

media), komponen administratif (alat, waktu dan dana), komponen proses ialah

perosedur pelaksanaan pembelajaran, komponen output ialah hasil pembelajaran yang

menandai ketercapaian tujuan pembelajaran, dalam hal ini perhatian ditujukan hanya

pada evaluasi terhadap komponen proses dalam kaitannya dengan komponen input

istrumental.

Dalam konteks KBK secara umum evaluasi bervungsi pertama, untuk menilai

keberhasilan siswa dalam pencapaian kompetensi dan kedua, sebagai umpan balik

untuk perbaikan proses pembelajaran.kedua fungsi tersebut menurut Scriven adalah

45 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
(Jakarta: kencana, 2011), cet.Ke-5, h. 181-182
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evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif.46 Kedua jenis

fungsi evaluasi ini baik evaluasi fungsi sumatif maupun evaluasi formatif merupakan

dua fungsi yang sama pentingnya. Artinya dalam implementasi KBK, guru perlu

secara terus-menerus mengikuti perkembangan kemampuan siswa dalam menguasai

kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum, dan guru pun secara terus-menerus

perlu memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukannya.

1. Penilaian Berbasis Kelas

Penilaian berbasis kelas merupakan bagian integral dalam proses

pembelajaranyang dilakukan sebagai proses pengumpulan dan

pemanfaatan informasi yang menyeluruh tentang hasil belajar yang

diperoleh siswa untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan

kompetensi seperti yang ditentukan dalam kurikulum dan sebagai umpan

balik perbaikan proses pembelajaran. Beberapa karakteristik penting

diantaranya adalah:

Pertama, penilaian berbasis kelas merupakan bagian integral dalam proses
pembelajaran. Kedua¸ penilaian berbasis kelas merupakan proses
pengumpulan informasi yang menyeluruh. Ketiga¸ hasil pengumpulan
informasi dimanfaatkan untuk menetapkan tingkat kepuasan kompetensi
baik standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator hasil belajar
seperti yang terdapat dalam kurikulum. Keempat, hasil pengumpulan
informasi digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui
proses perbaikan kualitas pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.47

46 Ibid., h. 182-183
47 Ibid., h. 184
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2. Prinsip – prinsip Penilaian Berbasis Kelas

Sebagai suatu proses, pelaksanaan penilaian berbasis kelas harus

terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi. Oleh

karena itu dalam proses pelaksanaannya, guru perlu memperharikan

prinsip-prinsip sebagai berikut:48

a. Motivasi

Penilaian berbasis kelas diarahkan untuk meningkatkan motivasi belajar

siswa melalui upaya pemahaman akan kekuatan dan kelemahan yang

dimiliki baik oleh guru maupun siswa.

b. Validitas

Penilaian diarahkan bukan semata-mata untuk melengkapi syarat

administratif saja, akan tetapi diarahkan untuk memperoleh informasi

tentang ketercapaian kompetensi seperti yang terumuskan dalam

kurikulum.

c. Adil

Setiap siswa memiliki kesempatan yag sama dalam proses pembelajaran

tanpa memandang perbedaan sosial ekonomi, latar belakang budaya dan

kemampuan.

d. Terbuka

Alat penilaian yang baik adalah alat penilaian yang dipahami baik oleh

penilai maupun oleh yang dinilai.

48 Ibid., h. 185-187
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e. Berkesinambungan

Penilaian berbasis kelas pada hakikatnya merupakan bagian integral dari

proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian dilakukan secara terus-

menerus dan berkesinambungan.

f. Bermakna

Penilaian berbasis kelas harus tersusun dan terarah, sehingga hasilnya

benar-benar memberikan makna kepada semua pihak khususnya kepada

siswa itu sendiri.

g. Menyeluruh

Kurikulum berbasis kompetensi diarahkan untuk perkembangan siswa

secara utuh, baik perkembangan kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Oleh sebab itu, guru dalam melaksanakan penilaian berbasis kelas perlu

menggunakan ragam penilaian, misalnya tes, penilaian produk, skala siap,

penampilan (performance), dan lain sebagainya.

h. Edukatif

Hasil penilaian berbasis kelas tidak semata-mata diarahkan untuk

memperoleh gambaran kemampuan siswa dalam pencapaian kompetensi

melalui angka yang diperoleh, akan tetapi hasil penilaian harus

memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran yang

dilakukan oleh guru maupun siswa, sehingga hasil belajar akan lebih

optimal.
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3. Jenis – jenis Evaluasi

Penilaian dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes.

Setiap jenis memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

1. Tes

Tes merupakan alat atau teknik penilaian yang sering digunakan oleh

setiap guru. Tes adalah teknik penilaian yang biasa digunakan untuk

mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu.

Jenis-jenis tes dapat ditinjau dari beberapa segi: 49

a. Tes Berdasarkan Jumlah Peserta.

Berdasarkan jumlah peserta, tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi

tes kelompok dan tes individual. Tes kelompok adalah tes yang

dilakukan terhadap sejumlah siswa secara bersama-sama; sedangkan

tes individual adalah tes yang dilakukan kepada siswa secara

perorangan.

b. Tes Standar dan Tes Buatan Guru.

Tes buatan guru disusun untuk menghasilkan informasi yang

dibutuhkan oleh guru yang bersangkutan. Sedangkan tes standar ialah

yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sehingga

berdasarkan kemampuan tersebut tes standar dapat memprediksi

keberhasilan belajar siswa pada masa yang akan datang.

49 Ibid., h. 188-189
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c. Tes Berdasarkan Pelaksanaannya.

Dilihat dari cara pelaksanaannya, tes dapat dibedakan menjadi tes

tulisan, tes lisan, dan tes perbuatan.

2. Non Tes

Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek

tingkah laku termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-

tes sebagai alat evaluasi, diantaranya wawancara, observasi, study kasus,

skala penilaian. 50

a. Observasi.

Adalah teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada

suatu situasi tertentu. Ada dua jenis observasi yaitu observasi

partisipatif yang dilakukan dengan menempatkan observer sebagai

bagian dari kegiatan dimana observasi itu dilakukan. Observasi non-

partisipatif adalah observasi yang dilakukan dengan cara observer

murni sebagai pengamat.

b. Wawancara.

Wawancara adalah komunikasi langsung antara yang mewawancarai

dan yang diwawancarai. Dilihat dari sifatnya, ada dua jenis wawancara

yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung.

c. Penilaian produk.

50 Ibid., h. 190-194
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Adalah bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan

siswa dalam menghasilkan suatu karya tertentu.

d. Penilaian Portofolio.

Adalah penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses

pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang

dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau

perkembangan siswa baik mengenai pengetahuan, keterampilan,

maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan.

C. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan fokus

kajian ini berhubungan dengan kinerja guru berdasarkan kualifikasi pendidikan baik

dalam peran kinerja guru dalam meningkatkan efektifitas kinerja maupun

pelaksanaan proses pembelajaran yang akan diuraikan berikut ini.

Edi Junarto dalam penelitiannya yang berfokus pada pelaksanaan manajemen

berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan Agama Islam

dengan lokasi penelitian di MAN 2 Tanjung Karang Bandar Lampung menegaskan

bahwa:

1. Secara umum pelaksanaan manajemen berbasis madrasah di MAN 2

Tanjung Karang meliputi: Manajemen kurikulum dan evaluasi,

manajemen ketenagaan, manajemen kesiswaan, manajemen finansial,
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manajemen sarana dan prasarana dan manajemen administrasi. Pada

dasarnya implementasi manajemen berbasis madrasah diberbagai bidang

tersebut sudah berjalan dengan baik.

2. Belum maksimalnya mutu proses dan mutu hasil pendidikan dikarenakan

adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor-faktor

pendukung implementasi manajemen berbasis madrasah di MAN 2

Tanjung Karang antara lain: Kepemimpinan kepala madrasah yang

berpengalaman, kualifikasi akademik guru sesuai dengan mata pelajaran

yang diajarkan, dan guru sudah memiliki kemampuan profesional, sarana

belajar yang memadai, Lingkungan madrasah yang mendukung untuk

terjadinya proses pembelajaran, Namun disisi lain masih terdapat

beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan implementasi

manajemen tersebut sehingga implementasi manajemen tersebut belum

dapat meningkatkan mutu pembelajaran khususnya mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam secara optimal. Faktor-faktor penghambat

tersebut antara lain : Jam pelajaran agama masih kurang, kurangnya

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran, munculnya prilaku-prilaku

yang mengganggu proses pembelajaran, guru kurang menguasai teknik

pengelolaan kelas, guru kurang dapat menciptakan iklim pembelajaran

yang kondusif, kurangnya kreativitas guru dalam memilih pendekatan,
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model, metode dan strategi pembelajaran, kurangnya guru dalam membuat

perlengkapan pembelajaran.

Penelitian terdahulu di atas tidak sama persis dengan penelitian ini. Penelitian

terdahulu hanya menitik beratkan tentang manajemen berbasis madrasah, sementara

penelitian ini membahas tentang kinerja guru pendidikan Agama Islam dalam

melaksanakan tugasnya.


