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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Guru memiliki peran yang strategis dalam bidang 

pendidikan bahkan sumber daya pendidikan lain yang 

memadai seringkali kurang berarti apabila tidak 

didukung oleh keberadaan guru yang berkualitas. 

Dalam berbagai kasus kualitas sistem pendidikan 

secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru 

(Beeby, 1969). 

Guru adalah pendidik dan merupakan  tenaga 

professional pada kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan  pendidikan  pada  jalur  pendidikan 

formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan 

bertugas untuk merencanakan dan melaksanaka 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru 

sebagai agen pembelajaran memiliki tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam 

melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, 
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kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma 

tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi. 

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional dibuktikan dengan cara memberikan 

sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya, bagi 

guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak 

memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup 

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum 

meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, 

serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, 

tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan 

tunjangan maslahat tambahan yang terkait dengan 

tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip 

penghargaan atas dasar prestasi.  

Tujuan diadaknnya sertifikasi guru 
yaitu:(1)melindungi profesi pendidik dan 
tenaga kependidikan; (2)melindungi 

masyarakat dari praktik-praktik yang tidak 
kompeten,sehingga merusak citra pendidik 
dan tenaga kependidikan; (3)membantu dan 
melindungi lembaga penyelenggara 
pendidikan,dengan menyediakan rambu-
rambu dan instrument untuk melakukan 
seleksi terhadap pelamar yang kompeten; 
(4)membangun citra masyarakat terhadap 
profesi pendidik dan tenaga kependidikan;  
(5)memberi solusi dalam rangka 
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eningkatkan mutu pendidik dan tenaga 
kependidikan.(Wibowo, 2004) 

 
Kinerja lebih sering disebut dengan prestasi yang 

merupakan ‘hasil’ atau ‘apa yang keluar’ (outcomes) dari 

sebuah pekerjaan dan kontribusi sumber daya manusia 

terhadap organisasi. Hal ini seseuai dengan pendapat Mutis 

(1995: 42-43) bahwa persoalan kinerja dapat diindentifikasi 

dari beberapa sudut pandang antara lain (1) perusahaan 

harus dapat menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas 

Yng semakin meningkat; (2)Pelayanan kepada konsumen 

makin cepat dan makin efisien; (3)penekanan biaya produksi 

sehingga harga pokok penjualan dapat stabil sehingga dapat 

dirasakan oleh seluruh konsumen dan (4)peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan para pekerja agar dapat 

berinovasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu 

berubah menyesuaikan dengan dinamika dan tuntutan 

zaman. 

Bila diaplikasikan dalam aktivitas pada lembaga 

pendidikan, berdasarkan pendapat diatas maka pernyataan 

kinerja yang dimaksud adalah :(1) prestasi kerja pada 

penyelenggara lembaga pendidikan dalam melaksanakan 

program pendidikan mampu menghasilkan lulusan atau 

output yang semakin meningkat kualitasnya;(2) mampu 

memperlihatkan atau mempertunjukkan kepada masyarakat 

(peserta didik) berupa pelayanan yang baik; (3)biaya yang 

harus dikeluarkan masyarakat untuk “menitipkan” anaknya 

sebagai peserta didik  dalam memenuhi kebutuhan belajarnya 
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tidak memberatkan dan terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat; dan (4) dalam melaksanakan tugasnya para 

pengelola lembaga pendidikan seperti kepala sekolah, guru, 

dan tenaga kependidikannya semakin baik dan berkembang 

serta mampu mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat 

yang selalu berubah sesuai dengan kemajuan dan tuntutan 

zaman. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas tersebut 

dinilai dalam rentang waktu tertentu yang disebut dengan 

penilaian kinerja.  Penilaian kinerja adalah proses 

penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu 

dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap 

pencapaian sasaran sistem manajemen. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Bacal (2001:113) bahwa ”Evaluasi kinerja 

merupakan proses di mana kinerja perseorangan dinilai dan 

dievaluasi”. Process ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja seorang pegawai pada suatu masa tertentu. 

Kinerja guru SD Bersertifikat pendidik di lingkungan gugus 

sekolah dasar “Sultan Ba’abullah” sangat mempengaruhi baik 

dan buruknya kualitas proses pembelajaran di Gugus Sekolah 

Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon, yang berimplikasi pada tingkat kualitas pendidikan 

di tingkat kecamatan, kabupaten bahkan mungkin di tingkat 

nasional. Namun demikian, berdasarkan data yang peneliti 

peroleh melalui informasi dari Pengawas TK/SD, Kepala 

Sekolah dan guru di wilayah Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Baabullah” terdapat keadaan bahwa secara administrasi 

kependidikan sudah berjalan dengan baik (rekapitulasi hasil 
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penilaian guru paska sertifikasi)  tetapi kinerja guru SD Gugus 

Sekolah Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon belum terwujud secara nyata, sebab 

peningkatan mutu pendidikannya juga belum tampak. Dengan 

demikian untuk mengetahui kinerja guru SD Gugus Sekolah 

Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon dalam pembelajaran, perlu dilaksanakan penelitian. 

Evaluasi kinerja guru dalam pembelajaran ditujukan 

untuk mengetahui kinerja guru SD Gugus Sekolah Dasar 

“Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon 

secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-

masing komponen yang mendukung kinerja guru SD Gugus 

Sekolah Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon. Model yang paling tepat untuk 

mengevaluasi kinerja guru SD Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon dalam 

pembelajaran adalah model CIPP. Stufflebeam dalam Arikunto 

dan Safrudin (2004:37) menyatakan bahwa ”Model evaluasi 

CIPP (CIPP Evaluation Models) yang meliputi evaluasi terhadap 

Contexts (C), Input (I), Process (P), dan Product (P). 

Evaluasi contexs (context) merupakan upaya untuk 

mendeskripsikan dan mengetahui lingkungan, baik 

lingkungan sosial budaya maupun lingkungan alam yang 

terkait dengan kinerja guru SD Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon. Evaluasi 

input (input) adalah upaya untuk mengetahui kemampuan 
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awal guru SD Gugus Sekolah Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD 

Pendidikan Kecamatan Patebon dalam merancang dan 

mengimplementasikan pembelajaran. Evaluasi process 

(process) bertujuan untuk mengevaluasi sejauhmana 

efektifitas kinerja guru SD Gugus Sekolah Dasar“Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon dalam 

pembelajaran apakah sudah sesuai dengan rancangan 

awalnya. Evaluasi Product (product) ditujukan pada segala hal 

yang menunjukkan adanya perubahan yang terjadi pada 

input. 

Evaluasi kinerja guru SD Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon dalam 

pembelajaran akan mengemukakan keberhasilan program 

pembelajaran, memberikan input yang dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan untuk memperbaiki 

penyelenggaraan pembelajaran yang sedang berjalan maupun 

yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut perlu dilaksanakan tindakan penelitian untuk 

mengumpulkan informasi kinerja guru SD bersertifikat 

pendidik di Gugus Sekolah Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD 

Pendidikan Kecamatan Patebon khususnya dalam kompetensi 

pedagogik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 



7 

 

1.2.1 Bagaimana konteks program evaluasi kinerja guru SD 

bersertifikat pendidik  di Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon ? 

1.2.2 Bagaimana input program evaluasi kinerja guru SD 

bersertifikat pendidik  di Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon ? 

1.2.3 Bagaimana proses program evaluasi kinerja guru SD 

bersertifikat pendidik di Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon? 

1.2.4 Bagaimanakah hasil program evaluasi kinerja guru SD 

bersertifikat pendidik di Gugus Sekolah Dasar “Sultan 

Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1.3.1 Mengevaluasi konteks program program evaluasi kinerja 

guru SD bersertifikat pendidik di Gugus Sekolah Dasar 

“Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon? 

1.3.2 Mengevaluasi input program program evaluasi kinerja 

guru SD bersertifikat pendidik di Gugus Sekolah Dasar 

“Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon? 

1.3.3 Mengevaluasi proses program program evaluasi kinerja 

guru SD bersertifikat pendidik di Gugus Sekolah Dasar 

“Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon? 
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1.3.4 Mengevaluasi hasil program program evaluasi kinerja 

guru SD bersertifikat pendidik di Gugus Sekolah Dasar 

“Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini berupa evaluasi kinerja guru SD  

bersertifikat pendidik dalam kompetensi pedagogik di Gugus 

Sekolah Dasar “Sultan Ba’abullah” UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon yang diharapkan membawa manfaat 

secara teoritis maupun praktis bagi para pemerhati 

pendidikan. 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1.4.1.1 Studi ini, secara umum memberikan sumbangan 

dalam bidang manajemen pendidikan dasar unggul, 

terutama dalam kepemimpinan kepala sekolah dan 

sekolah yang efektif. Penelitian ini akan menguji 

teori-teori pendidikan dasar unggul yang berkaitan 

dengan  kinerja guru di lapangan. 

1.4.1.2 Di samping itu, juga untuk menambah kajian 

pustaka atau khasanah keilmuan tentang ilmu 

pendidikan dasar, khususnya yang berkenaan 

dengan  kinerja guru  di sekolah.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru dapat memotivasi guru SD bersertifikat             

pendidik di gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

untuk meningkatkan kinerjanya, dengan harapan 
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dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

dan kualitas pendidikan. 

1.4.2.2 Bagi Kepala Sekolah di gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah dapat dipakai sebagai modal pelaksanaan 

dalam memberdayakan semangat dan kemampuan 

guru untuk melaksanakan tugas pokoknya di 

sekolah. 

1.4.2.3 Bagi Pengawas TK/SD di gugus sekolah dasar Sultan 

Baabullah selaku pembina, dapat dipakai sebagai 

bahan referensi  mengenai kinerja guru di lapangan, 

sehingga pada akhirnya dapat menemukan model 

supervisi yang ideal. 

1.4.2.4 Bagi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan  Patebon 

dapat memanfaatkan hasil studi ini sebagai  bahan 

pertimbangan  dalam merumuskan kebijakan  

mengelola dan memperdayakan  kinerja guru, kepala 

sekolah, pengawas, dan pihak lain yang terkait. 

 


