
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kinerja Guru 

Dilihat dari arti kata, kinerja berasal dari kata performance.  

Kata “performance” memberikan tiga arti, yaitu: (1) “prestasi” 

seperti dalam konteks atau kalimat “high performance car”, 
atau “mobil yang sangat cept”; (2) pertunjukan seperti dalam 
konteks atau kalimat “Folk dance performance”, atau 

“pertunjukan tari-tarian rakyat”; (3)”pelaksanaan tugas” 
seperti dalam dalam  konteks atau kalimat “in performing 
his/her duties”(Ruky,2002:14) 

 

Dari pengertian di atas kinerja diartikan sebagi prestasi,  

menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan dalam  

melaksanakan tugas yang telah dibebankan. Pengertian 

kinerja sering diartikan sebagai prestasi kerja. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 

2005 pasal 1 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” Sedangkan 

pada pasal 2 tertulis bahwa, “guru mempunyai kedudukan 

sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada jalur 

pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”  

Profesi Guru, merupakan bidang pekerjaan khusus, yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. 



Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan 

bertanggungjawab atas peserta didik dibawah bimbingannya 

dengan meningkatkan prestasi peserta didik. 

Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh hasil kerja, 

akan tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja  

Menurut Bacal (2005:3) kinerja adalah proses komunikasi 

yang berlangsung terus menerus, yang dilaksanakan 

kemitraan, antara seorang guru dan siswa dengan terjadinya 

proses komunikasi yang baik antar kepala sekolah dengan 

guru, dan guru dengan siswa dalam proses pembelajaran 

dapat mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru, dan ini merupakan suatu sistem 

kinerja yang memberi nilai tambah bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan kualitas siswa dalam belajar. 

Selanjutnya,Bacal mengemukakan pula bahwa dalam 

manajemen kinerja diantaranya meliputi perencanaan kinerja, 

komunikasi kinerja yang berkesinambungan dan evaluasi kinerja. 

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses di mana guru dan 

kepala madrasah bekerja sama merencanakan apa yang harus 

dikerjakan guru pada tahun mendatang, menentukan bagaimana 

kinerja harus diukur, mengenali dan merencanakan cara mengatasi 

kendala, serta mencapai pemahaman bersama tentang pekerjaan 

itu. 

Simamora (2004: 339) lebih tegas menyebutkan bahwa 

kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian 

tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan seseorang. 



Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi 

persyaratan sebuah pekerjaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja guru adalah hasil karya atau kerja yang 

diperoleh guru dalam usaha pencapaian tujuan atau 

pemenuhan tugas tertentu berdasarkan ukuran yang berlaku 

dan dalam waktu yang telah ditetapkan. 

2.2. Guru Bersertifikat Pendidik 

Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan 

peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional. 

Menurut Suparlan (2008:12), guru dapat diartikan sebagai 

orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dalam semua aspeknya baik spiritual dan 

emosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. 

Suparlan (2008:13) juga menambahkan bahwa secara legal 

formal, guru adalah seseorang yang memperoleh surat 

keterangan (SK), baik dari pemerintah maupun pihak swasta 

untuk mengajar. 



Menurut Imran (2010:23), guru adalah jabatan atau profesi 

yang memerlukan keahlian khusus dalam tugas utamanya 

seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

menengah. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dirangkum, guru 

adalah tenaga profesional pendidikan untuk melaksanakan 

sistem dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab 

dengan tugas utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan menengah. 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti 

formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan 

dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 

dalam Depdiknas, 2004). Menurut Mulyasa (2009:33), 

Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon 

guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau 

meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. 

Jadi, guru bersertifikat pendidik adalah pendidik yang 

memiliki bukti formal sebagai tenaga profesional dengan tugas 

utamanya untuk mengajar dan mendidik siswa pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 



dasar, dan menengah yang tujuan utamanya untuk 

mencerdaskan bangsa dalam semua aspek. 

Guru pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat harus 
memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 
empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latarbelakang pendidikan 

tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain,atau 
psikologi; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SD/MI 
Guru harus memiliki kompetensi pedagogik,  kepribadian, 
profesional, dan sosial.(PP No.19/2005, Ps29 ayat 2) 

 

2.3 Evaluasi 
 

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. 

Evaluasi kinerja menurut Wibowo (2007) adalah proses 

terakhir dari manajemen kinerja dimana dilakukan 

pengukuran dan penilaian atas pencapaian hasil kinerja,hal 

ini sesuai dengan pendapat Bacal (2001:113) bahwa ”Evaluasi 



kinerja merupakan proses di mana kinerja perseorangan 

dinilai dan dievaluasi”. Proses ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana kinerja seorang pegawai pada suatu masa tertentu. 

Ada dua istilah yang dipergunakan untuk evaluasi, yaitu 

evaluation research (riset evaluasi) atau evaluative research 

(riset evaluatif), evaluation (evaluasi), dan evaluation science 

(sains evaluasi). Istilah riset evaluasi dipopulerkan oleh F.G 

Caro. Semenjak itu sebagian teoritisi evaluasi, peneliti, 

lembaga pemerintah, dan lembaga swasta menggunakan 

istilah riset evaluasi. Sedangkan sejumlah teoritisi lainnya 

seperti Daniel Stufflebeam dan Antony J. Shinkfield, Blaine R. 

Worthen dan James R Sanders, dan Raymond G. Carey 

menggunakan istilah evaluasi (Wirawan, 2011: 2)  

Menurut Stufflebeam (dalam Wirawan, 2011: 7) 

mendefinisikan evaluasi sebagai berikut:  

“Evaluation is the process of delinieting, obtaining, reporting, 
and applying descriptive and judgmental information about 
some object’s merit, worth, probity and significance in order to 
guide dicision making, support accountability, disseminate 
affective practices, and increase understanding of the involved 
phenomena”  
Arikunto dan Jabar (2010: 2) mendefinisikan bahwa 

evaluasi sebagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 

dalam mengambil sebuah keputusan. Sejalan dengan 

Arikunto, Tyler (dalam Tayibnapis, 2008: 3) mendefinisikan 

evaluasi sebagai proses menentukan sampai sejauh mana 

tujuan pendidikan dapat dicapai. Evaluasi merupakan suatu 

proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 



mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasi- kan dan 

menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat 

digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun 

kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 

2013: 6). 

Dari beberapa definisi evaluasi yang disampaikan para ahli  

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah 

serangkaian kegiatan yang derencanakan untuk 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang 

bertujuan  untuk mengukur keberhasilan suatu program. 

Evaluasi pelaksanaan suatu program dalam sebuah lembaga 

sangat penting dilakukan untuk menilai apakah program yang 

dijalankan efektif atau mendukung peningkatan mutu 

program, sehingga program atau kegiatan yang dinilai tidak 

efektif atau kurang mendukung peningkatan mutu  dapat 

ditinjau ulang atau dientikan.  

2.4 Program 
Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka 

program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan 

yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi 

berkesinambungan (Arikunto dan Jabar, 2010: 4). Herman 

(dalam Tayibnapis, 2008: 9) menguraikan bahwa program 

ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan 

harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Di sisi lain, 

Widoyoko (2013: 8) mendefinisikan program sebagai 

serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan 

dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang 



berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan banyak orang.  

Uraian tersebut menguraikan pengertian program yang 

dapat ditarik benang merah sebagai kumpulan proyek yang 

berhubungan dan telah dirancang untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang harmonis untuk mencapai sebuah 

tujuan. Dalam hal pendidikan, program diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang dapat menimbulkan pengalaman 

belajar peserta didik hingga mencapai tujuan yang diinginkan. 

Melalui program, segala bentuk rencana akan lebih 

terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. 

Program dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan 

staf/tenaga pelaksana, anggaran, dan visi misi yang hendak 

dicapai. 

2.5 Evaluasi Program  

Evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk 

mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu 

program dengan cara mengetahui  efektivitas masing-masing 

komponennya, baik terhadap program yang sedang berjalan 

maupun program yang telah berlaku (Widoyoko, 2013: 10) 

Stufflebeam (dalam Arikunto dan Jabar, 2010: 5) 

mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya 

menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil 

keputusan. Menurut Tyler yang dikutip  oleh Arikunto dan 

Jabar (2010: 5), evaluasi program adalah proses untuk 

mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan.  



Definisi evaluasi program menurut Wirawan (2011: 17) 

Metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar 

mengenai program. Arikunto dan Jabar (2010: 7), menjelaskan 

bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian 

dan evaluasi program: 

1. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui 

gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya 

dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program 

pelaksanan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau 

kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, 

setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria 

atau standar tertentu.  

2. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan 

masalah karena ingin mengetahui jawaban dari 

penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program 

pelaksanan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan 

program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana 

ditentukan, pelaksanan ingin mengetahui letak 

kekurangan itu dan apa sebabnya. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa 

evaluasi program merupakan proses pengumpulan dan 

analisis data atau informasi yang ilmiah, untuk mengetahui 

apakah tujuan program telah terealisasi yang hasilnya dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. 



2.5.1 Ciri-ciri dan persyaratan evaluasi   

program 

Menurut Arikunto dan Jabar (2010: 8) evaluasi  program 

memiliki cirri-ciri dan persyaratan sebagai berikut : 

1. Proses kegiatan penelitian tidak menyimpang dari kaidah-

kaidah yang berlaku bagi penelitian pada umumnya; 

2. Dalam melaksanakan evaluasi, peneliti harus berpikir 

secara sistematis yaitu memandang program yang diteliti 

sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari beberapa 

komponen atau unsur yang saling berkaitan satu sama 

lain dalam menunjang keberhasilan kinerja dari objek 

yang dievaluasi; 

3. Agar dapat mengetahui secara rinci kondisi dari objek yang 

dievaluasi, perlu adanya identifikasi komponen yang 

berkedudukan sebagai faktor penentu bagi keberhasilan 

program; 

4. Menggunakan standar, kriteria, atau tolak ukur sebagai 

perbandingan dalam menentukan kondisi nyata dari data 

yang diperoleh dan untuk mengambil kesimpulan; 

5. Kesimpulan atau hasil penelitian digunakan sebagai 

masukan atau rekomendasi bagi sebuah kebijakan atau 

rencana program yang telah ditentukan.  Dengan kata lain, 

dalam melakukan kegiatan evaluasi program peneliti harus 

berkiblat pada tujuan program kegiatan sebagai standar, 

kriteria, atau tolak ukur; 

6. Agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan 

kondisi nyata secara rinci untuk mengetahui bagian mana 



dari program yang belum terlaksana, maka perlu ada 

identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi 

subkomponen, sampai pada indikator program yang 

dievaluasi; 

7. Standar, kriteria, atau tolak ukur ditetapkan pada  

indikator yaitu bagian yang paling kecil dari program agar 

dapat dengan cermat diketahui letak kelemahan dari 

proses kegiatan; 

8. Dari hasil penelitian harus dapat disusun sebuah 

rekomendasi secara rinci dan akuran sehingga dapat 

ditentukan tindak lanjut secara tepat.   

2.5.2 Tujuan Evaluasi Program 

Tujuan dari pelaksanaan  evaluasi program menurut 

Wirawan (2011: 22) adalah: 1) mengukur pengaruh program 

yang dilaksanakan terhadap masyarakat, 2) Mengukur apakah 

program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 3) 

Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan 

standar, 4) Untuk mengidentifikasi dan menemukan mana 

dimensi program yang  jalan dan mana yang tidak jalan, 5) 

Pengembangan staf program, 6) Akreditasi program, 7) 

Mengukur cost effectiveness dan cost efficiency, 8) Mengambil 

keputusan mengenai program, 9) Accountabilitas, 10) 

Memberikan balikan pada kepada pimpinan dan staf program. 

Menurut  Tayibnapis (2008: 2), evaluasi program 

dilakukan dengan tujuan: 1) Membuat kebijaksanaan dan 

keputusan, 2) Menilai hasil yang dicapai para pelajar, 3) 

Menilai kurikulum, 4) Memberi kepercayaan kepada sekolah, 



5) Memonitor dana yang telah diberikan, 6) Memperbaiki 

materi dan program pendidikan. 

Tujuan evaluasi program untuk mengetahui pencapaian 

tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan 

kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui 

bagaimana dari komponen dan subkomponen program yang 

belum terlaksana dan apa sebabnya (Arikunto dan Jabar, 

2010: 18).  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat 

dinyatakan bahwa tujuan dari evaluasi program adalah 

mengumpulkan informasi yang akurat untuk menilai proses 

pelaksanaan program, menilai hasil yang telah dicapai 

program, menilai tingkat kebermanfaatan program sehingga 

dapat diperoleh upaya tindak lanjut untuk memperbaikinya. 

2.5.3 Manfaat Evaluasi Program 

Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat 

terutama bagi pengambil keputusan. Alasannya, dengan 

masukan hasil evaluasi  program itulah para pengambil 

keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang 

sedang atau telah dilaksanakan. 

Arifin (2009: 4) menguraikan manfaat evaluasi program 

yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif 

bagi pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. 

Keputusan yang diambil yaitu: 1) menghentikan program, 2) 

merevisi program, 3) melanjutkan program, 4) 

menyebarluaskan program. Pendapat senada juga 

dikemukakan Arikunto dan Jabar (2010: 22) bahwa kegiatan 



evaluasi program dimaksudkan untuk mengambil keputusan 

atau melakukan tindak lanjut dari program yang telah 

dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa 

penghentian program, merevisi program, melanjutkan 

program, dan menyebarluaskan program. 

Dua pendapat tersebut bermuara pada satu titik yang 

dapat dinyatakan bahwa manfaat evaluasi program adalah: 

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program 

tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat 

terlaksana sebagaimana diharapkan. 

2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang 

sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tapi hanya 

sedikit). 

3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program 

menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah sesuai dengan 

harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat. 

4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program 

ditempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain 

waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik 

maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan 

waktu yang lain. 

2.5.4 Model-Model Evaluasi Program  

Dalam ilmu evaluasi program pendidikan, terdapat 

banyak model yang digunakan untuk mengevaluasi suatu 

program. Model-model tersebut adalah: 

a. Goal Based Evaluation Model 



Goal based evaluation model merupakan model yang 

muncul paling awal. Model ini dikembangkan oleh Tyler. 

Model evaluasi berbasis tujuan secara umum mengukur 

apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program 

atau proyek dapat dicapai atau tidak. Model evaluasi ini 

memfokuskan pada mengumpulkan informasi yang 

bertujuan mengukur pencapaian tujuan kebijakan, 

program, dan proyek untuk pertanggungjawaban dan 

pengambilan kesimpulan (Wirawan, 2011: 81). 

b. Goal Free Evaluation Model (Model Evaluasi Bebas Tujuan) 

 Model ini dicetuskan oleh Scriven. Dalam melaksanakan 

evaluasi program evaluator tidak perlu memperhatikan apa 

yang menjadi tujuan program, yang diperhatikan dalam 

program tersebut adalah bagaimana kerjanya program 

dengan jalan mengidentifikasi penampilan yang terjadi, baik 

hal positif (hal yang diharapkan) maupun hal negatif (hal 

yang sebetulnya memang tidak diharapkan) (Wirawan, 

2011: 84) 

c. Formatif-Summatif Evaluation Model  

Model Evaluasi Formatif Sumatif ini dikemukan oleh 

Scriven (dalam Wirawan, 2011: 86). Model ini didesain dan 

dipakai untuk memperbaiki objek, terutama ketika objek 

sedang dikembangkan (evaluasi formatif) dan ketika 

program sudah selesai atau sudah dilaksanakan (evaluasi 

sumatif). 

d. Model evaluasi responsif 

 Model evaluasi responsif dikembangkan oleh Stake. 

Menurut Stake, evaluasi disebut responsif jika memenuhi 



kriteria: (1) Lebih berorientasi secara langsung kepada 

aktivitas program daripada tujuan program; (2) Merespon 

kepada persyaratan kebutuhan informasi dari penonton; (3) 

Perspektif nilai-nilai yang berbeda dari orang-orang dilayani 

dilaporkan dalam kesuksesan dan kegagalan program 

(Wirawan, 2011: 90) 

e.  Model Evaluasi Context, Input, Process, Product  

 Stufflebeam menyatakan model evaluasi Context, Input, 

Process, Product merupakan kerangka yang komprehensif 

untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan 

sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, 

produk, institusi, dan sistem. Model Context, Input, Process, 

Product terdiri dari empat jenis evaluasi yang mencakup 

konteks (context), masukan (input), proses (proces), dan 

hasil (product), yang disingkat menjadi CIPP (Wirawan, 

2011: 92).  

f. Discrepancy  Model (Model Evaluasi Kesenjangan) 

Kata discrepancy adalah istilah Bahasa Inggris, yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

“kesenjangan”. Model yang dikembangkan oleh Malcolm 

Provus ini merupakan model yang menekankan pada 

pandangan adanya kesenjangan  dalam pelaksanaan 

program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator 

mengukur  besarnya kesenjangan yang ada di setiap 

komponen. Model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus 

ini menekankan pada kesenjangan yang sebetulnya 

merupakan persyaratan umum bagi semua kegiatan 



evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang 

seharusnya dicapai dengan yang sudah riil dicapai 

(Arikunto dan Jabar, 2010: 48). 

g. CSE-UCLA Evaluasi Model 

Model Evaluasi dari UCLA yaitu CSE, CSE-UCLA 

model UCLA adalah singkatan dari University of California 

Los Angeles, sedangkan CSE ialah Center for The Study of 

Evaluation. Model  CSE-UCLA  mempunyai lima tahap 

evaluasi yaitu: perencanaan, pengembangan, implementasi, 

hasil, dan dampak. Model ini disempurnakan oleh 

Fernandes menjadi empat tahap, yaitu: (1) Needs Assesment  

(hal yang perlu dipertimbangkan, kebutuhan, dan tujuan 

jangka jauh), (2) Program Planning (rencana disusun 

berdasarkan analisis kebutuhan), (3) Formative Evaluation 

(keter-laksanaan program), (4) Summative Evaluation (hasil 

dan dampak dari program) (Arikunto dan Jabar, 2010: 44). 

h. Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi 

Pertimbangan) 

Model ini dikembangkan oleh Stake. Model ini 

menekankan pada dua operasi pokok, yaitu: (1) Deskripsi 

(description), berisi tujuan apa yang diharapkan  dari 

 program  dan pengamatan apa yang terjadi, (2) 

Pertimbangan (judgment). Ada tiga tahap evaluasi program, 

yaitu: anteseden (antecedents, context), transaksi 

(transaction, process), keluaran (output, outcomes) (Arikunto 

dan Jabar, 2010: 43). 



Pada penelitian ini model evaluasi program yang 

digunakan adalah model evaluasi Context, Input, Process, Product 

(CIPP). Model evaluasi CIPP dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengevaluasi program manajemen berbasis sekolah 

yang telah diterapkan di SD Negeri Pengilon Kecamatan Bulu. 

Model evaluasi CIPP dipilih sebagai model evaluasi penelitian 

karena model ini mudah dipahami dan dilaksanakan untuk 

memudahkan pengambilan kebijakan. 

2.5.5 Model Evaluasi Program CIPP 

Stufflebeam menyatakan model evaluasi Context, Input, 

Process, Product merupakan kerangka yang komprehensif 

untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan 

sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, 

institusi, dan sistem. Model Context, Input, Process, Product 

terdiri dari empat jenis evaluasi yang mencakup konteks 

(context), masukan (input), proses (proces), dan hasil (product), 

yang disingkat menjadi CIPP (Wirawan, 2011: 92).  

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP 

tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah 

komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata 

lain, model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang 

memandang program yang dievaluasi dengan sebuah sistem. 

Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan 

model evaluasi CIPP sebagai model evaluasi yang akan 

digunakan untuk mengevaluasi  program yang akan 

ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis 

 program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.  



Evaluasi konteks (context evaluation) dimaksud untuk 

menilai kebutuhan, masalah, asset, dan peluang guna 

membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan 

 prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk 

mengetahui tujuan, peluang, dan hasilnya.   

Evaluasi masukan (input evaluation) dilaksanakan 

untuk menilai alternatif  pendekatan, rencana tindakan, 

rencana staf dan pembiayaan bagi kelangsungan  program 

dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini berguna bagi 

pembuat kebijakan untuk memilih rancangan,  bentuk 

pembiayaan, alokasi sumber daya, pelaksana dan jadwal 

kegiatan yang  paling sesuai bagi kelangsungan program. 

 Evaluasi proses (process evaluation) ditujukan untuk 

menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna 

membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan 

kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya 

untuk mengetahui kinerja program dan memperkirakan 

hasilnya.  

Evaluasi hasil ( product evaluation) dilakukan dengan 

tujuan mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai yang 

diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka 

panjang baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat 

memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun 

bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Menurut 

Stufflebeam, evaluasi hasil ini dapat dibagi ke dalam penilaian 



terhadap dampak (impact), efektivitas (effectiveness), 

keberlanjutan (sustainability), dan daya adaptasi 

(transportability).  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa 

model evaluasi CIPP terdiri atas evaluasi konteks, evaluasi 

masukan, evaluasi  proses dan hasil. Evaluasi yang dianalisis 

dari beberapa komponen ini dimaksudkan agar memudahkan 

mendata kekurangan selama program dilaksanakan, sehingga 

pengelola program lebih mudah dalam mengambil tindakan 

lanjutan. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Jaedun (2009) dengan judul Evaluasi Kinerja 

Guru Bersertifikat Profesional, menyimpulkan bahwa 

pengakuan pemerintah terhadap guru sebagai tenaga 

professional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi 

guru dalam jabatan, hal ini menjadi sia-sia manakala kinerja 

guru yang telah bersertifikat professional tersebut tidak 

menjadi lebih baik dibandingkan dengan kinerja guru sebelum 

disertifikasi, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi 

terhadap kinerja guru bersertifikat professional tersebut 

secara berkelanjutan. 

Penelitian Ismail (2010) dengan judul Kinerja dan 

Kompetensi Guru dalam Pembelajaran, menyimpulkan bahwa 

untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang 

berkualitas tentu memerlukan kinerja guru yang maksimal. 

Kinerja guru dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan 

seorang guru secara keseluruhan dalam periode waktu 



tertentu yang dapat diukur berdasarkan tiga indikator yaitu: 

penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola pembelajaran, 

dan komitmen menjalankan tugas. 

Penelitian Ngadirin, Tutuk (2010) dengan judul Penilaian 

Kinerja Guru Bersertifikat di MAN Purwokerto menyimpulkan 

bahwa pemberian sertifikat pendidik berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru walau tidak signifikan (75 % berkinerja 

cukup/sedang, dan 25 % Berkinerja baik ) sehingga perlu 

diupayakan upaya optimalisasi kenerjanya 

Penelitian Mulyadi (2011) dengan judul Kontribusi 

Kompetensi Pedagogik dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja 

Guru, menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kompetensi pedagogik guru dengan kinerja 

guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kecamatan Bekasi 

Timur. Artinya kompetensi pedagogik guru memberikan 

kontribusi yang sangat berarti terhadap peningkatan kinerja 

guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kecamatan Bekasi 

Timur. 

2.7 Kerangka Pikir 
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Untuk mengetahui kinerja guru bersertifikat pendidik di 

Gugus Sekolah Sultan Ba’abullah UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon khususnya dalam kompetensi pedagogik 

maka diadakan evaluasi. Evaluasi kinerja guru bersertifikat 

pendidik bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru yang 

akan memacu pada meningkatnya kualitas pendidikan. 

Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Penguasaan kompetensi pedagogik yaitu memahami peserta 

didik mencakup perkembangan kognitif, afektif dan 

psikomotor serta mengetahui bekal awal peserta didik. Selain 

itu guru harus mampu membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan kemudian mampu mengaplikasikan 

rancangan itu didalam proses pembelajaran sesuai alokasi 

waktu yang sudah ditetapkan, guru juga harus memiliki 

kemampuan melakukan evaluasi baik dalam bentuk evaluasi 

dalam proses pembelajaran maupun diakhir pembelajaran dan 

juga mengembangkan peserta didik yaitu dengan 

memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi 

akademik dan non akademik yang dimilikinya.  

 

 


