
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon 

Penulis melakukan penelitian di Gugus Sekolah Dasar 

Sultan Baabullah UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon 

Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, gugus SD ini 

merupakan Gugus SD yang secara geografis terletak sangat 

unik karena dibelah oleh aliran sungai legendaris yang 

memisahkan  kecamatan Patebon dengan kecamatan 

Cepiring, sedangkan letak SD Inti dari Gugus Sultan 

Baabulah dari ibukota kecamatan harus melalui kecamatan 

tetangga 

Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah UPTD 

Pendidikan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi 

Jawa Tengah merupakan salah suatu wadah pembinaan 

guru yang dibentuk guna mengefektifkan kegiatan guru 

dalam rangka memenuhi standar kompetensi 

profesionalismenya sesuai dengan ketentuan pasal 3 

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru 

dan pasal 1 Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yaitu 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang 

penetapannya dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten 

Kendal dengan nomor : 420/732/dispendik tanggal 21 Juli 

2014 tentang Pembentukan Gugus Sekolah Dasar se 

Kabupaten Kendal. Sebelah utara berbatasan dengan laut 

Jawa, terdiri dari 3 SD Imbas di Timur Sungai Bodri dan 



berbatasan dengan Gugus Sekolah Dasar Sultan Ageng 

Tirtayasa UPTD Kecamatan Patebon, dan 3 SD Imbas dan 1 

SD Inti berada di sebelah barat Sungai Bodri dan 

berbatasan dengan SD-SD di wilayah Kecamatan Cepiring. 

Kondisi saat ini, Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon yang terdiri dari 7 

Sekolah Dasar (1 SD Inti dan 6 SD Imbas) masing-masing 

SD mempunyai ruangan yang cukup representatif untuk 

melakukan proses PBM dengan ruangan belajar yang 

masing-masing berjumlah antara 6 sampai 7  ruang kelas 

yang berukuran 7 x 7 m, 7 ruang Kepala sekolah dan Ruang 

Guru, masing masing SD juga dilengkapi dengan  ruang 

kantin,  kamar mandi/WC siswa,  kamar mandi/WC guru, 

rumah penjaga, lapangan upacara, tempat bermain, 

menyatu dengan halaman sekolah sebagai sarana kegiatan 

olah raga seperti sepak takraw, bola volley mini, dsb. 

Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah UPTD 

Pendidikan Kecamatan Patebon pada tahun pelajaran 

2015/2016 memiliki guru bersertifikat pendidik sejumlah 

27 orang, yang tersebar di 7 Sekolah Dasar,7 orang Kepala 

Sekolah, untuk tenaga kependidikan sejumlah 7 orang 

(seluruhnya berstatus bukan PNS) yang petugas 

kebersihan. 

Visi dan Misi Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon” Mewujudkan Gugus 

yang mampu melayani dan memenuhi harapan sekolah , 

guru dan siswa serta masyarakat , bangsa dan negara 

Indonesia ”. 



 Pada masing-masing sekolah juga mempunyai visi dan 

misi masing-masing, sebagai contoh pada SD Inti adalah 

“Mewujudkan Peserta Didik yang Bertaqwa Kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, Unggul dalam Prestasi, Santun Dalam 

Prilaku” dengan indikator misa; 

 (1)Mengembangkan sikap dan perilaku relegius di dalam 

dan di luar lingkungan sekolah melalui pembelajaraan 

pendidikan agama. (2)Menerapkan pendidikan moral 

melalui pembiasaan dan keteladanan. (3)Menyelenggarakan 

pembelajaran dan bimbingan yang efektif berpola PAKEM 

tanpa takut salah,dan demokratis untuk mengembangkan 

potensi akademik yang dimiliki siswa. (4)Menerapkan 

disiplin waktu belajar yang efektif, sumberdaya fisik dan 

manusia agar memberikan hasil yang terbaik bagi 

perkembangan siswa. (5)Mengembangkan budaya gemar 

membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama,   

saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif dan 

mandiri. (6)Mengembaangkan Iptek, bahasa, olahraga, seni 

budaya, sesuai minat bakat dan potensi siswa melalui 

kegiatan ekstra kurikuler. (7) Menciptakan lingkungan 

sekolah yang aman,rapi,bersih dan nyaman. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Konteks Evaluasi Kinerja Guru SD  Bersertifikat 

Pendidik di Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

4.2.1.1 Tujuan Evaluasi Kinerja Guru SD Bersertifikat 

Pendidik di Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

Penelitian yang dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2016 

sampai dengan tanggal 30 April 2016, bertujuan 



memperoleh data dengan cara wawancara, studi 

dokumen dan observasi. Wawancara dengan 

informan/responden dipilih berdasarkan kedudukan 

responden dalam struktur organisasi Gugus Sekolah 

Dasar Sultan Baabullah, yakni Pengawas TK/SD, Kepala 

Sekolah (Sekretaris Gugus), Guru Kelas dan Guru Mapel 

Olahraga-PAI untuk memperoleh data dokumentasi. 

Bertujuan untuk memotifasi guru dalam proses belajar 

mengajar, administrasi dan evaluasi yang pada akhirnya 

bisa meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus mutu 

pendidikan. 

4.2.1.2 Manfaat Evaluasi Kinerja Guru 

Maanfaat diadakannya evaluasi kinerja guru SD 

bersertifikat Pendidik bisa menjadi acuan dalam 

melaksanakan tugas keseharian, hal ini dapat kita lihat 

pada hasil wawancara antara peneliti dengan Pengawas 

TK SD Gugus Sekolah Sultan Baabulah. 

“Pada dasarnya seluruh guru SD bersertifikat pendidik yang ada di 
wilayah gugus sekolah dasar Sultan Baabulah, dalam 
melaksanakan tugas keseharian mengacu pada instrument 
penilaian kinerja guru” 

 (wawancara tanggal 4 April 2016, di ruang Pengawas 

TK/SD) 

Pendapat diatas dikuatkan oleh Kepala Sekolah, 

“Bahwa sebagian besar guru-guru kami membuat persiapan 
mengajar sesuai langkah-langkah yang telah dibakukan kemudian 
melaksanakannya sesuai scenario pembelajaran yang telah dibuat 
tersebut” 

(wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah, Selasa: 

5 April 2016 di Ruang KS SD Pidodowetan 1 – salah satu 

SD Imbas) 



Dengan adanya evaluasi yang secara berkala dan 

terprogram meenjadikan guru termotifasi untuk 

meningkatkan mutu pembalajarannya sehingga 

berimbas pada peningkatan kwalitas pendidikan. 

4.2.1.3 Sasaran Evaluasi Kinerja Guru 

Menurut pengawas TK/SD, bahwa sasaran evalusai 

kinerja guru ini diawali dari persiapan mengajar sampai 

dengan tingkat pelasanaan. Hal ini disampaikan pada 

wawancara tanggal 4 April 2014. 

“Guru berserifikat pendidik di gugus sekolah Sultan Baabullah 
mempersiapkan administrasi dan perangkat pembelajaran, 
kemudian dimintakan legalitas pada Kepala sekolah sebelum 
kegiatan bejar mengajar berlangsung” 

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah pada tanggal 5 April 2016 

“Tujuan perencanaan proses pembelajaran adalah agar 

pelaksanaan belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan 
efisien” 
 

Kemudian peneliti melakukan observasi dan studi 

dokumen, disana kami temukan bahwa sasaran evaluasi 

kinerja guru bersertifikat pendidik adalah peningkatan 

kinerja guru dari sisi Administrasi, proses belajar 

mengajar serta evaluasi pembelajaran. 

4.2.2 Input Evaluasi Kinerja Guru SD Bersertifikat Pendidik di 

Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah. 

4.2.2.1 Rencana Evaluasi Kinerja Guru SD bersertifikat 

Pendidik di Gugus Sultan Baabullah 

 Terkait dengan dokumen rencana evaluasi kinerja guru 

SD bersertifikat Pendidik di Gugus Sekolah Dasar 

Sultan Baabullah yang telah disusun oleh tim 



pengembang Gugus yang dalam hal ini adalah Pengurus 

K3S Gugus Bidang Penelitian dan Pengembangan, 

disana tersirat sebuah rencana melakukan pelatihan 

penulisan karya ilmiah. 

 “Di era yang serba IT ini kami berharap adanya pelatihan IT yang 
sederhana karena untuk membuat persiapan mengajar seperti dulu 
dengan menulis tangan terlebih dahulu kami pandang surah tidak 
sesuai”  

(wawancara dengan guru senior yang usia sudah lanjut, 
56 Tahun)  

Memperhatikan permasalahan di atas, ternya pengurus 

Gugus Cukup tanggap kemudian mengadakan 

pelatihan, yang persertanya diprioritaskan diikuti oleh 

guru senior yang mau naik pangkat, tetapi 

pelaksanaannya membawa pendaping Guru yang masih 

GTT 

4.2.2.2 Yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Guru SD 

Bersertifikat Pendidik di gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah 

 Yang terlibat langsung dari evaluasi ini adalah guru dan 

kepala sekolah, karena pada hakekatnya, Kepala 

Sekolah adahah Guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai Kepala Sekolah, hal ini dibuktikan bahwa beban 

jam mengajar kepala sekolah yang mestinya 24 Jam Per 

Minggu, karena mendapat tugas tambahan tadi menjadi 

6 Jam pelajaran Perminggu 

4.2.2.3 Sarana dan Prasarana Evaluasi Kinerja Guru SD 

Bersertifikat pendidik di Gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah 



 Setelah kami melakukan observasi pada SD Inti dan SD 

Imbas Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah, dimasing 

masing sekolah telah tersedia berbagaimacam alat 

peraga, ada yang terpajang di kelas ada juga yang 

tersedia di ruang tersendiri, hal ini menunjukkan bahwa 

sarana dan prasarana di atas dalam rangka mendukung 

evaluasi kinerja guru bersertifikat pendidik supaya 

mutu pembelajarannya meningkat. 

 “Didalam kegiatan belajar mengajar kami berusaha semaaksimal 
mungkin menguruangi tingkat verbalitas pada siswa dengan cara 
proses pbm dilengkapi alat peraga” 

 Wawancara dengan guru, Kamis 7 April 2016 di salah 

satu SD Imbas 

4.2.2.4 Anggaran Beaya Eavaluasi Kinerja Guru SD 

Bersertifikat Pendidik di Gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah 

 Segala bentuk kegiatan yang ada di sekolah semua 

dibiayai dengan Dana BOS, pada mata anggaran yang 

sesuai, yakni anggaran peningkatan mutu 

pembelajaran. 

4.2.2.5 Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru SD 

bersertifikat Pendidik di Gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah 

Pernyataan Ketua Gugus Sekolah dasar Sultan Baabullah 

tentang mekanisme pelaksanaan Evaluasi adalah sebagai 

berikut: 

Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi kinerja guru di gugus 
sultan baabullah bahwa kepala sekolah memberikan penilaian 
terhadap guru melalui kegiatan pra kunjungan kelas, 
pelaksanaan kunjungan kelas dan pasca kunjungan kelas. 



Setiap guru dinilai berdasarkan analisis kelengkapan 
dokumen perangkat pembelajaran atau administrasi 
perencanaan pembelajaran  dan kegiatan pembelajaran di 
kelas sesuai dengan yang dilakukan guru di kelas sesuai  
dengan instrumen yang berlaku. (wawancara tanggal 7 April 
2016). 

Menurut kepala sekolah  komponen-komponen yang 

dinilai dalam administrasi pembelajaran adalah:    

Program tahunan, program semester, silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kalender pendidikan, jadwal 
tatap muka, agenda harian, daftar nilai, daftar kelas, kriteria 
ketuntasan minimal (KKM), dan absensi siswa. (wawancara 
tanggal 6 April 2016). 

Dari hasil wawancara, observasi, pengumpulan 

dokumen tentang input program evaluasi kinerja guru SD 

bersertifikat pendidik dapat disimpulkan menjadi satu 

yaitu rencana program evaluasi disusun oleh Guru, 

Kepala sekolah dan K3S. Yang terlibat langsung Evaluasi 

adalah Guru, Kepala Sekolah. Adapun sarpras sebagai 

pendukung supervisi meliputi ruang kelas, blangko 

format evaluasi, dan alat peraga. Biaya pelaksanaan 

supervisi dibiayai oleh dana BOS yang sudah masuk 

dalam RAPBS. Dalam perencanaan pelaksanaan evaluasi 

perlu adanya mekanisme atau langkah langkah evaliuasi 

oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah meliputi pra 

kunjungan kelas, pelaksanaan kunjungan kelas, pasca 

kunjungan kelas. Adapun rencana yang akan dievaluasi 

adalah kegiatan pembelajaran dikelas beserta 

administrasin dan evaluasinya.  

4.2.3 Proses Evaluasi Kinerja Guru SD Bersertifikat Pendidika 

di Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah  



4.2.3.1 Rencana Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru SD 

bersertifikat Pendidika di Gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah 

Menurut Pengawas TK/SD rencana pelaksanaan Evaluasi  

adalah:  

Bahwa Pengawas,kepala sekolah dan guru harus  menyusun 
jadwal kegiatan evaluasi dengan kesepakatan  bersama untuk 
melaksanakan KBM. (wawancara tanggal 7 April 2016). 

Pernyataan tersebut di atas diperkuat oleh guru kelas 

serta guru mapel  sebagai berikut: 

Bahwa kami dengan Kepala Sekolah mengadakan 
kesepakatan untuk pelaksanaan Evaluasi. (wawancara tanggal  
8 April  2016). 

Dari hasil pernyataan kepala sekolah dan guru di atas 

dapat disimpulkan dan disesuikan data dokumen dan 

hasil wawancara bahwa perencanaan proses Supervisi 

Akademik telah tersususn dalam program supervisi. 

4.2.3.2 Pelaksanaan Evaluasi 

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru SD bersertifikat 

Pendidik di gugus Sekolah dasar Sultan Baabullah 

menurut kepala sekolah adalah: 

Bahwa kepala sekolah memberikan penilaian terhadap guru 
melalui kegiatan pra kunjungan kelas, pelaksanaan 
kunjungan kelas dan pasca kunjungan kelas. Setiap guru 
dinilai berdasarkan analisis kelengkapan dokumen perangkat 
pembelajaran atau administrasi perencanaan pembelajaran  
dan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan yang 
dilakukan guru di kelas sesuai dengan instrumen yang 
berlaku. (Wawancara tanggal 14 April 2016). 

Menurut kepala sekolah  komponen-komponen yang 

dievaluasi dalam administrasi pembelajaran adalah:  

Program tahunan, program semester, silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kalender pendidikan, jadwal 



tatap muka, agenda harian, daftar nilai, daftar kelas, Kriteria 
ketuntasan minimal (KKM), dan absensi siswa. (wawancara 
tanggal 14 April 2016). 

Pernyataan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan supervisi adalah sebagai sarana untuk 

mengamati atau menilai proses KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) dan administrasi guru. Hal ini dibuktikan dari 

hasil pelaksanaan supervisi bahwa setiap guru yang 

disupervisi mendapatkan nilai dari observasi, wawancara 

dan administrasi yang ada dalam daftar lampiran hasil 

supervisi. 

Dari data pelaksanaan evaluasi dapat disimpulkan bahwa 

hasil yang didapat guru yaitu kelebihan dan kelemahan 

dalam PBM yaitu untuk meningkatkan dan memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh setiap guru terbukti pada 

data hasil evaluasi guru yang terlampir dalam daftar 

lampiran hasil pelaksanaan evaluasi kinerja guru 

bersertifikat pendidik. 

Dari hasil wawancara, observasi, pengumpulan dokumen 

dapat disimpulkan sebagai berikut: Rencana proses 

Evaluasi disusun dengan jadwal pelaksanaan kegiatan 

Evaluasi oleh Kepala Sekolah dan Guru dengan 

kesepakatan bersama. Sedangkan pelaksanaan Evaluasi 

setiap guru dinilai berdasarkan instrumen yang telah 

dipersiapkan oleh kepala sekolah dengan cara persiapan 

kelengkapan rencana dokumen administrasi kelas, 

pelaksanaan pembelajaran di kelas, evaluasi setelah 



pembelajaran dan tindak lanjut hasil evaluasi. Adapun 

hasil evaluasi  setelah pelaksanaan disampaikan kepada 

guru  untuk ditindaklanjuti kelebihan maupun 

kelemahannya untuk perbaikan selanjutnya.   

4.2.4 Produk Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikat Pendidik di 

Gugus Sekolah dasar Sultan Baabullah 

 
Dari hasil wawancara, observasi, data dokumen dapat 

disimpulkan bahwa guru-guru setelah dievaluasi dan 

hasil evaluasinya dibagikan dan guru yang 

bersangkutan mengetahui kelebihan dan kelemahannya 

dalam KBM dan administrasinya guru tersebut 

menyatakan merasa puas karena dapat melaksanakan 

sesuai jadwal yang direncanakan dan dapat mengatasi 

masalah yang dihadapi setiap harinya. 

Dari hasil wawancara, observasi, pengumpulan data 

dokumen dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa 

produk Evaluasi kinerja Guru SD bersertifikat Pendidik 

meningkat terbukti dari komponen administrasi 

pembelajaran guru dan administrasi kelas lengkap 

dilihat dari hasil observasi pada dokumen instrumen. 

Tingkat kepuasan guru setelah dievaluasi merasa 

senang dan puas karena mengetahui kelebihan maupun 

kekurangannya. Kesiapan guru setelah dievaluasi akan 

semakin siap dengan pernyataan yang disampaikan oleh 

Guru penjaskes SDN 1 Pidodokulon dengan alasan 

karena mengetahui kekuranganya sehingga dengan 



segera mau melengkapi. Adapun faktor penghambat 

yang ditemukan kepala sekolah adalah waktu/jadwal  

yang tidak sesuai pelaksanaannya diberi solusi 

memberdayakan guru senior yang menggantikan kepala 

sekolah untuk mengevaluasi.  

Penelitian ini mengevaluasi Kinerja Guru SD 

bersertifikat Pendidik dalam administrasi,proses belajar 

mengajar dan evaluasi pendidikan di Gugus Sekolah 

Dasar Sultan Baabullah UPTD Pendidikan Kecamatan 

Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2015/2016 yang 

ditinjau dari sudut pandang konteks, masukan, proses 

dan hasil.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

secara teoritis dan praktis. Secara teori  manfaat 

penelitian ini untuk memberi masukan dan 

pengembangan ilmu dalam pelaksanaan evaluasi kinerja 

guru dalam pembelajaran. Secara praktis penelitian ini 

berguna bagi Pengawas TK/SD sebagai masukan supaya 

peranannya sebagai manajer dalam mengevaluasi lebih 

optimal. Bagi Kepala Sekolah  selaku evaluator kinerja 

guru. Bagi Dinas Pendidikan  sebagai rekomendasi 

untuk mengevaluasi program pembelajaran. 

Adapaun pembahasan penelitian ini berdasarkan hasil 

wawancara, hasil observasi, hasil pengumpulan data 

dokumen dari Pengawas TK/SD, Kepala Sekolah, Guru 

di Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah yang 

mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun 



dan disesuaikan dengan  metode yang telah ditetapkan 

dalam penelitian ini yaitu metode CIPP meliputi Context, 

Input, Process, dan Product program Evaluasi yang 

dihubungkan dengan teori teori dan dibandingkan 

dengan penelitian yang relevan  sebagai berikut: 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen 

yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan 

diketahui  bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut 

dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Menurut 

Muhtar (2013) evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu 

yang berharga tentang sesuatu,dalam mencari sesuatu 

tersebut, juga termasuk mencari informasi yang 

bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, 

produksi, prosedur, setiap alternative strategi yang 

diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan. Masih dalam Muhtar (2013) evaluasi 

merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah 

suatu program yang telah direncanakan telah tercapai   

atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk 

melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. 

4.3 Evaluasi Konteks 

Hasil wawancara dengan seorang Kepala Sekolah di 

gugus sekolah Sultan Baabullah pada hari selasa, 5 

April 2016 diketahui bahwa latar belakang kinerja guru 

SD bersertifikat pendidik disesuaikan dengan visi dan 

misi sekolah masing masing, faktor guru profesional 

sangat dibutuhkan sebagi faktor utama dalam 



merealisasikan visi, misi dan tujuan sekolah. Pendapat 

tersebut dikuatkan oleh Pengawas TK/SD yang 

menyatakan bahwa  untuk mencapai visi, misi dan 

tujuan sekolah dalam proses belajar mengajar faktor 

utama keberhasilan pembelajaran adalah tersedianya 

guru yang professional. 

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara 

dengan guru pada hari Rabu, 6 April 2016, bahwa 

untuk menunjang proses pendidikan dalam menggapai 

cita-cita seperti yang tercantum dalam visi, misi dan 

tujuan sekolah dibutuhkan guru profesional yang 

berkinerja baik untuk guna membantu peserta didik 

dalam meraih prestasi belajar. 

Kebijakan manajemen sekolah yang berkaitan dengan 

kualitas pendidikan dituangkan dengan membentuk 

Tim Pengembang Gugus Sekolah Dasar yang 

mendiskripsikan 8 standar pendidikan melalui rapat 

dinas dan sosialisasi, salah satunya mengenai standar 

kompetensi tenaga pendidik. 

Tim pengembang sekolah yang dalam hal ini 

dilaksanakan oleh seksi pendidikan dan latihan 

Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) gugus yang 

merupakan tanggan panjang UPTD Pendidikan 

Kecamatan bertugas mendiskripsikan kebutuhan diklat 

pengembangan profesi berkelanjutan berdasarkan 

laporan tahun 2014/2015 dan daftar isian kebutuhan 

peningkatan kinerja guru yang disampaikan oleh 

masing-masing SD imbas kepada pengurus K3S. Dari 

diskripsi tersebut didapat kebutuhan upaya 

peningkatan kinerja guru melalui diklat profesi tahun 

2015/2016. 



Menurut bagian peningkatan kinerja guru bahwa 

diskripsi kebutuhan yang berkenaan dengan kinerja 

guru dijadikan acuan dalam menyusun rencana 

Peningkatan Kinerja Guru Profesional disesuaikan 

dengan anggaran yang tersedia dan atau mencari 

bantuan dana dari sumber diluar sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen tentang 

Pengembangan Silabus dan RPP diketahui keterbatasan 

kemampuan guru yang sebagian besar berusia 50 tahun 

(kebijakan pemberian sertifikat pendidik dimulai guru 

yang sudah golongan IV atau berusia 50 tahun sebagai 

prioritas), mengharuskan Gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah melakukan upaya peningkatan kinerja guru 

walaupun dengan beaya swadana.  

4.4 Evaluasi Masukan 

Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang 

untuk membantu para pengambil keputusan 

mendefinisikan tujuan, prioritas-prioritas, dan 

membantu kelompok-kelompok lebih luas untuk menilai 

tujuan,prioritas, dan manfaat-manfaat dari program, 

menilai pendekatan alternative,rencana 

tindakan,rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas 

dan potensi cost effectivennes untuk memenuhi 

kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Disini 

diperoleh data tentang:  

 

4.4.1 Kesiapan sumber daya manusia 

Menurut Kepala Sekolah yang ada di gugus sekolah 

dasar Sultan Baabullah personal guru bersertifikat 

pendidik yang ada di SD-SD gugus Sultan Baabullah 

sangatlah terbatas (KS-Guru Kelas dan Guru Mapel 

hanya 30 tersebar pada 7 Sekolah) sehingga di Gugus 



Sekolah Dasar Sultan Baabullah hanya mengefektifkan 

personal yang ada meskipun dengan kemampuan 

seadanya.  

4.4.2 Skala prioritas 

Pemenuhan kebutuhan peningkatan kinerja guru 

profesional tahun pelajaran 2015/2016 sangat 

mendesak. Dari hasil wawancara dengan guru kelas  

menyebutkan bahwa pada tahun 2015/2016 Gusus 

Sekolah Dasar Sultan Baabulah UPTD pendidikan 

Kecamatan Patebon seyogyanya memfokuskan pada 

upaya peningkatan kinerja guru dalam administrasi, 

proses belajar mengajar dan evaluasi sehingga guru 

dapat meningkatkan martabat dan peran guru sebagai 

agen pembelajaran.  

4.4.3 Pendanaan  

Salah satu upaya peningkatan kinerja guru bersertifikat 

pendidik di gugus sekolah dasar Sultan Baabulah 

ditempuh dengan mengadakan diklat penulisan Karya 

Ilmiah dengan sistem pendanaan secara swadana.  

 

4.4.4 Strategi 

Hasil wawancara mendalam dengan Pengawas TK/SD 

wilayah kerja Gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

selaku Pembina teknis yang ditegaskan oleh seksi 

pendidikan dan latihan menyatakan bahwa strategi 

yang dilakukan dalam peningkatan kinerja guru pada 

tahun 2015/2016 ini adalah: Pertama, Pengurus K3S 

menyusun perencanaan peningkatan Kinerja Guru 

disesuaikan  dengan prioritas kebutuhan. Kedua, 

mengajukan anggaran untuk disetujui UPTD Pendidikan 

Kecamatan yang kemudian bersama pengurus PKG 

(Pusat Kegiatan Guru) mengundang guru anggota gugus 



untuk dilakukan sosialisasi tentang upaya peningkatan 

kinerja guru dari sisi administrasi, proses belajar 

mengajar dan evaluasi dengan beaya swadana. 

 

4.5 Evaluasi Proses 

Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari 

rencana untuk membantu staf program melaksanakan 

aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai 

yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan 

manfaat. 

Dari hasil wawancara dengan guru-guru sebagai sempel 

yang tersebar pada 7 sekolah dasar yang di kuatkan oleh 

Pengawas TK/SD bahwa semua kegiatan sekolah 

termasuk didalamnya bidang administrasi,pbm dan 

evaluasi selalu di sosialisasikan oleh kepala sekolah 

melalui rapat dinas bulanan maupun dalam brifing – 

brifing mingguan.  

Hal ini didukung hasil wawancara dengan beberapa 

informan, hasil observasi dan studi dokumen yang ada 

dapat diketahui bahwa upaya peningkatan kinerja Guru 

SD bersertifikat Pendidik di Gugus Sekolah Dasar Sultan 

Baabullah UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon sedang 

diadakan pelatihan sehingga kualitas pendidikan bisa 

meningkat. Adapun kegiatan tersebut berupa diklat 

penulisan karya ilmiah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen dapat 

diketahui bahwa untuk pelaksanaan program tersebut 

dananya berasal dari swadaya guru peserta karena 

berdasar informasi/kesepakatan dalam penyusunan 

program, disamping tujuan utama untuk meningkatkan 

kinerja, efek yang lain dengan mengikuti diklat 



diharapkan dapat dipergunakan untuk mendukung 

kenaikan pangkat/golongan dengan sistem angka kredit. 

4.6 Evaluasi Produk 

Evaluasi produk berupaya mengindentifikasi dan 

mengakses keluaran dan manfaat, baik yang 

direncanakan maupun yang tidak direncanakan, baik 

jangka pendek ataupun jangka panjang. 

Peningkatan Kinerja Guru SD bersertifikat Pendidik 

sangat ditentukan oleh pelaksanaannya (process), dan 

pelaksanaan (process) dipengaruhi oleh tingkat kesiapan 

segala hal (input) yang diperlukan untuk 

berlangsungnya peningkatan Kinerja Guru. Hasil dari 

Peningkatan Kinerja Guru yang efektif dan efisien akan 

berimbas pada kualitas pendidikan  sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Dari hasil wawancara dengan nara sumber, observasi, 

dan studi dokumen diperoleh data sebagai berikut: 

 

4.6.1 Administrasi 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian tentang Kinerja guru SD 

bersertifikat pendidik dalam administrasi di Gugus 

Sekolah Dasar Sultan Ba’abullah Kendal diperoleh 

beberapa kesimpulan. 

 

4.6.1.1 Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam 

administrasi kaitannya dengan pengembangan 

silabus meliputi: 1) pengembangan berpedoman 

pada silabus yang sudah ditentukan sesuai 

kurikulum, 2) silabus dikembangkan guru 



berdasarkan Musyawarah dalam forum KKG 3) 

silabus dikembangkan diawal tahun pelajaran. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru dalam 

pengembangan silabus meliputi: 1) mengisi kolom 

identitas, 2) mengkaji dan menentukan standar 

kompetensi, 3) mengkaji dan menentukan 

kompetensi dasar, 4) mengidentifikasi materi 

pembelajaran, 5) mengembangkan kegiatan 

pembelajaran, 6) merumuskan indikator pencapaian 

kompetensi, 7) menentukan jenis penilaian, 8) 

menentukan alokasi waktu, dan 9) menentukan 

sumber belajar. 

 

4.6.1.2  Kinerja guru SD bersretifikat pendidik dalam 

administrasi kaitannya dengan pengembangan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) meliputi: 

1) menentukan tujuan pembelajaran, 2) menentukan 

materi pembelajaran, 3) menentukan metode 

pembelajaran, 4) menentukan sumber belajar, dan 5) 

menentukan penilaian hasil belajar.  

 

4.6.1.3  Kinerja guru SD bersertifikat pendidik dalam 

administrasi kaitannya dengan pengembangan 

indikator meliputi: 1) pengembangan indikator 

diserahkan sepenuhnya pada guru berdasakan 

hasil Kelompok Kerja Guru (KKG), 2) 

pengembangan indikator berpedoman pada tingkat 

kompetensi minimal kompetensi dasar dan 



dikembangkan menjadi lebih dari kompetensi 

minimal. Dalam pengembangan indikator guru 

harus memperhatikan langkah-langkah, seperti: 1) 

setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-

kurangnya menjadi tiga indikator, 2) keseluruhan 

indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang 

tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam 

SK-KD, 3) indikator harus mencapai tingkat 

kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan 

melebihi kompetensi minimal sesuai dengan 

potensi dan kebutuhan siswa, dan 4) indikator yang 

dikembangkan harus menggambarkan hirarki 

kompetensi.  

 

4.6.1.4 Kinerja guru SD bersertifkat pendidik dalam 

administrasi kaitannya dengan pengembangan 

materi pembelajaran meliputi: 1) pengembangan 

materi pembelajaran dilakukan guru masing-

masing sesuai dengan pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah 

ditentukan, 2) pengembangan materi 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan tingkat 

profesionalisme guru berdasarkan keilmuan yang 

dimiliki, 3) materi pembelajaran yang 

dikembangkan juga harus relevan, fakta, dan 

mampu dikuasai siswa. Langkah-langkah yang 

dapat dilakukan guru dalam pengembangan 

materi pembelajaran, seperti: 1) materi 

pembelajaran hendaknya relevan dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi 



dasar, 2) jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai siswa ada empat macam, maka materi 

yang harus diajarkan juga harus meliputi empat 

macam, dan 3) materi yang diajarkan hendaknya 

cukup memadai dalam membantu siswa 

menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

 

4.6.1.5 Proses Belajar Mengajar ( PBM ) 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian tentang Kinerja guru 

bersertifikat pendidik  dalam proses belajar 

mengajar di Gugus Sekolah Dasar Sultan 

Ba’abullah diperoleh beberapa kesimpulan. 

 

4.6.1.6 Kegiatan awal Pembelaajaran meliputi: 1) pemberian 

salam dan berdo’a, 2) menyampaikan apersepsi, dan 

3) memberitahukan tujuan pembelajaran. 

4.6.1.7  Kegiatan inti pembelajaran  

Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam kegiatan 

inti meliputi: 1) guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok kecil dengan anggota tidak lebih 

dari empat siswa, 2) guru memberikan arahan agar 

siswa memilih ketua kelompok dan sekretaris, 3) guru 

memberikan tata cara berdiskusi kelompok agar 

diskusi berjalan dengan lancar, 4) guru memberikan 

arahan tentang waktu yang akan digunakan dalam 

kegiatan diskusi, 5) guru memberikan arahan tentang 

hasil yang akan dicapai, 6) guru memberikan 

beberapa tugas atau permasalahan yang jelas dan 



akan didiskusikan bersama, 7) guru meminta kepada 

masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil 

diskusi, dan 8) guru selalu memberikan penguatan 

pada siswa setelah kelompok melaporkan hasil 

diskusi. 

4.6.1.8 Kegiatan penutup meliputi: 1) guru meminta siswa 

untuk melaporkan hasil diskusi, 2) masing-masing 

kelompok untuk memberikan kesimpulan hasil, 3) 

bersama-sama siswa membuat kesimpulan, 4) 

meminta masing-masing kelompok untuk memajang 

hasil diskusi pada tempat yang sudah ditentukan, 5) 

memberikan evaluasi baik berupa penilaian proses, 

tes lisan, maupun portofolio, 6) memberikan tugas 

untuk dikerjakan dirumah dengan materi yang terkait 

dalam kehidupan sehari-hari, dan 7) guru 

mengucapkan salam kepada seluruh siswa. 

4.6.1.9 Evaluasi Pembelajaran 

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan 

pembahasan penelitian tentang Kinerja guru 

bersertifkat pendidik dalam evaluasi pembelajaran 

di Gugus Sekolah Dasar Sultan Ba’abullah 

diperoleh beberapa kesimpulan. 

4.6.1.9.1  Kinerja guru bersertifkat pendidik dalam 

melakukan evaluasi proses belajar mengajar 

meliputi Perencanaan tes: menyusun atau 

merumuskan tujuan, mengidentifikasikan hasil 

belajar yang diukur, dan menyiapkan 

spesifikasinya dalam bentuk printout, menuliskan 

di papan tulis, atau dibacakan. Sedangkan 



pelaksanaan: penilaian pre test, penilaian post 

test, penilaian formatif, dan penilaian sumatif 

4.6.1.9.2  Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam 

pembuatan spesifikasi tes adalah membuat butir-

butir soal yang akan digunakan.  

4.6.1.9.3  Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran meliputi: 1) 

penilaian pre test, 2) penilaian post test, 3) penilaian 

formatif, dan 4) penilaian sumatif.  

4.6.1.9.4  Kinerja guru bersertifikat pendidik setelah 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah 

melakukan analisis hasil penilaian,kemudian 

membandingkan dengan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Siswa yang memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal, dapat melanjutkan pada materi 

pelajaran berikutnya. Sedangkan siswa yang belum 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal, harus 

dilakukan remidi pada materi pelajaran yang belum 

dikuasai dengan baik. 

 


