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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Dasar Evaluasi 

Konsep dasar evaluasi dipahami sebagai sebuah 

kegiatan dalam rangka mengumpulkan informasi 

terhadap suatu objek. Evaluasi tidak hanya dijadikan 

sebagai alat atau kegiatan penilaian suatu objek, namun 

evaluasi dapat digunakan sebagai alat untuk 

memperbaiki suatu program. Secara teoritis evaluasi 

merupakan bagian dari fungsi manajemen, yang secara 

khusus terkandung dalam fungsi pengawasan. Terdapat 

beberapa pendapat yang dikemukaan oleh para ahli 

mengenai terminologi konsep evaluasi.  

Menurut Hikmat (2009: 125), evaluasi adalah 

penilaian semua kegiatan untuk menemukan indikator-

indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya 

pencapaian suatu tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan 

kajian berikutnya. Pendapat diatas memberikan sebuah 

point penting mengenai identifikasi faktor-faktor yang 

yang muncul pada suatu program.  

Hal senada juga disampaikan Widoyoko (2013:06) 

mengartikan evaluasi sebagai proses yang sistematis dan 

berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, 

menginterpretasikan dan menyajikan tentang suatu 

program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat 

keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun 

program selanjutnya. Lebih lanjut, pendapat Widoyoko 
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tidak hanya memberikan sebuah pemahaman bahwa 

evaluasi hanya sebagai kegiatan pengumpulan informasi, 

namun juga sampai pada tataran pengintepretasian guna 

melakukan pengambilan sebuah keputusan.  

Hal senada terkait dengan pengertian evaluasi juga 

disampaikan Arikunto (2009: 02), menyatakan bahwa 

evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang 

tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Senada 

dengan hal tersebut Wirawan (2009: 03), memaparkan 

bahwa evaluasi sebagai proses mengumpulkan informasi 

mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dan 

membandingkannya dengan standar evaluasi.  

Namun demikian definisi berbeda mengenai 

evaluasi disampaikan oleh Suprananto (2012: 10), 

evaluasi merupakan perbandingan antara hasil penilaian 

dengan suatu norma atau kriteria yang bersifat kualitatif 

dan evaluatif. Konsep pemahaman evaluasi dalam hal ini, 

lebih menekankan pada aspek perbandingan terhadap 

hasil penilaian.  

Merujuk dari beberapa pendapat para ahli diatas 

mengenai konsep pengertian evaluasi, terdapat beberapa 

poin bahwa evaluasi dipahami sebagai upaya 

mengumpulkan informasi (Hikmat: 2009; Arikunto: 2009; 

Wirawan: 2012), mengintepretasikan serta mengambil 

kesimpulan (Widyoko: 2013), konsep pembandingan 
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terhadap suatu hasil penilaian (Supranoto: 2012). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas,  maka dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses 

mengumpulkan dan menilai suatu objek kegiatan serta 

acuan pengambilan keputusan, untuk menemukan 

penyebab-penyebab sukses gagalnya suatu tujuan, 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

berikutnya. 

 

2.2. Model Evaluasi 

Konseptuasi penyelenggaraan sebuah evaluasi tidak 

terlepas dari komponen-komponen pendukung yang ada 

didalamnya. Model evaluasi merupakan salah satu dari 

komponen pendukung dalam kegiatan evaluasi. Baik 

secara teoritis maupun praktis, terdapat model-model 

evaluasi yang memiliki perbedaan yang sangat variatif, 

akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu 

melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi 

yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. 

Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan 

kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat 

menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah 

dievaluasi.Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip 

oleh Arikunto (2009: 40), membedakan model evaluasi 

menjadi delapan antara lain sebagai berikut: 

1. Goal Oriented Evaluation Model 

Fokus pada model evaluasi ini adalah tujuan dari program 

yang sudah ditetapkan jauh sebelumnya, pelaksanaan 
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evaluasi dilakukan secara berkesinambung, terus-menerus 

dan mengecek sejauh mana program telah terlaksana. 

 
2. Goal Free Evaluation Model 

Model evaluasi ini tidak memperhatikan apa yang menjadi 

tujuan program, sehingga fokus dari model ini adalah 

melihat kinerja program dan hal-hal yang terjadi baik 

positif maupun negatif dalam pelaksanaan program. 

3. Formatif-Sumatif Evaliuation Model 
Merupakan model evaluasi yang menunjuk adanya 

tahapan dan lingkungan obyek yang dievaluasi. Model 

evaluasi ini dilakukan ketika program masih berjalan 

(Formatif) dan ketika program sudah selesai (Sumatif). 

4. CSE-UCLA Evaluation Model 
Center for the Study of Evaluation University of California in 
Los Angeles.Pelaksanaan model evaluasi ini, meliputi 

empat tahapan yakni 1). Needs Assessment, 2). Program 
Planning, 3). Formative Evaluation, 4). Sumative Evaluation. 

5. CIPP Evaluation Model 

Model evaluasi ini dikembangkan oleh Stufflebeam dkk 

pada tahun 1967. Model evaluasi CIPP melakukan 

tindakan evaluasi yang mencakup empat sasaran evaluasi 
yakni konteks, input, proses dan produk. 

 
6. Discrepancy Evaluation Model 

Model evaluasi ini memerlukan enam langkah sebagai 

berikut: (1) mengembangkan desain dan standar program, 
(2) merencanakan evaluasi menggunakan model evaluasi 

ketimpangan(3) menjaring data mengenai kinerja 

program,(4)mengindetifikasi ketimpangan antara kinerja 

dan standar, (5) menentukanalasan penyebab 

ketimpangan, (6) menyusun aktivitas untuk 

menghilangkan ketimpangan-ketimpangan. 

Kegiatan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekolah 

di Dabin III Kecamatan Selomerto, secara khusus 

berupaya mengumpulkan informasi dan melakukan 

sebuah pengukuran kinerja kepala sekolah sesuai dengan 

standar kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Dengan mengacu pada Permendiknas No 13 Tahun 2007 

sebagai standar evaluasi kinerja kepala sekolah, terdapat 

enam aspek kompetensi penilaian kinerja kepala sekolah 
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meliputi: 1). Kompetensi Kepribadian, 2). Kompetensi 

Manajerial, 3). Kompetensi Kewirausahaan, 4). 

Kompetensi Supervisi, serta 5). Kompetensi Sosial.  

Namun demikian pada penelitian evaluasi ini hanya 

terfokus pada kompetensi manajerial, dimana kinerja 

kepala sekolah di Dabin III Kecamatan Selomerto nanti 

akan dilihat pada kompetensi manajerialnya berdasarkan 

standar kinerja menurut Permendiknas No 13 Tahun 

2007.  

2.3. Model Evaluasi Discrepancy 

Dalam penelitian ini model evaluasi yang akan 

digunakan adalah Discrepancy Evaluation Model 

(kesenjangan). Model evaluasi ini berupaya melukiskan 

ketimpangan antara standar kinerja dengan kinerja yang 

telah terjadi. Menurut Provus dalam Wirawan (2012: 106) 

dalam pelaksanaan model evaluasi Discrepancy 

memerlukan enam langkah untuk melaksanakan kegiatan 

evaluasi sebagai berikut (1) Mengembangkan desain dan 

standar program, (2) Merencanakan evaluasi dengan 

menggunakan model evaluasi ketimpangan, (3) Menjaring 

data mengenai kinerja program,  (4)Mengindetifikasi 

ketimpangan antara kinerja dan standar, (5) Menentukan 

alasan penyebab ketimpangan, (6) Menyusun aktivitas 

untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan ada. 

Sedangkan menurut Arikunto (2009: 48) bahwa model 

evaluasi kesenjangan menekankan pada kesenjangan 

yang sebetulnya merupakan persyaratan umum bagi 
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semua kegiatan evaluasi. Yaitu mengukur adanya 

perbedaan antara yang harus dicapai dengan yang riil 

dicapai. Model evaluasi ini tepat untuk mengukur kinerja 

yang telah dicapai berdasarkan standar yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat dipahami 

bahwa untuk melaksanakan evaluasi kinerja kepala 

sekolah melalui pengukuran standar Permendiknas No 13 

Tahun 2007, maka model evaluasi yang digunakan dalam 

penelitian evaluasi ini adalah model evaluasi diskrepansi.  

Hal tersebut dikarenakan, dalam penelitian ini bertujuan 

untuk melihat, menilai kinerja dari kepala sekolah sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

melalui Permendiknas No. 13 Tahun 2007.  

2.4. Konsep Kinerja 

 Pengertian mengenai definisi dari kinerja, dipahami 

melalui istilah kinerja yang secara etimologi berasal dari 

bahasa Inggris “performance” yang berarti unjuk kerja 

atau penampilan kerja.Untuk menilai suatu kinerja, 

seseorang harus mengetahui dan memahami istilah 

kinerja, baik secara etimologi maupun terminologi. Secara 

harafiah kinerja juga dapat dipahami sebagai sebuah hasil 

atau taraf kesuksesan seseorang dalam bidang 

pekerjaannya. Menurut kriteria tertentu baik secara 

kualitas maupun kuantitas, kinerja juga merupakan 

sebuah hasil out put seseorang dalam melaksanakan tugas 
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Fahmi (2011: 02). Lebih lanjut disampaikan bahwa kinerja 

merupakan output (hasil kerja) seseorang, kelompok atau 

organisasi dalam melakukan suatu kegiatan. Pandangan 

diatas secara tidak langsung berupaya memberikan 

sebuah gambaran mengenai konsep definisi kinerja 

sebagai sebuah out put. 

Sementara itu kinerja juga dipahami sebagai 

sebuah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok 

dalam suatu organisasi sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

(Dharma, 2008: 04). Secara substansial bahwa konsep 

pemahaman mengenai deinisi kinerja diatas, tidak jauh 

berbeda dengan pengdapat ahli sebelumnya. Hal tersebut 

nampak dalam pemahanan kinerja sebagai sebuah out put  

kerja baik secara individu, kelompok maupun organisasi.  

Hal senada tentang pengertian kinerja dipahami 

sebagai sebuah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-

fungsi suatu pekerjaan dalam waktu tertentu (Wirawan, 

2008: 5).  Pendapat mengenai kinerja diatas, memberikan 

sebuah penekanan bahwa hasil keluaran suatu kinerja 

diperoleh dalam dalam waktu tertentu.  

Merujuk pada beberapa pendapat ahli diatas, 

mengenai konsep definisi kinerja maka kinerja dipahami 

sebagai sebuah hasil out put pekerjaan (Fahmi: 2011; 

Darma: 2008), keluaran pekerjaan (Wirawan, 2008) baik 

secara individu, kelompok maupun secara organisasi. 

Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari 
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suatu aktifitas selama beberapa waktu yang telah 

dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. 

 Hasil akhir dari kinerja selalu diharapkan 

menghasilkan suatu mutu yang lebih baik dan bisa 

dijadikan sebagai perbandingan untuk kinerja-kinerja 

seseorang maupun kelompok yang lain. Berdasarkan 

beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa ahli 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan out put atau prestasi kerja yang telah dicapai 

oleh seseorang. 

2.5. Kepala Sekolah Sebagai Leader 

Kepemimpinan dan kepala sekolah merupakan dua 

hal yang saling berhubungan erat. Menurut Hikmat 

(2009: 252), kepemimpinan adalah sekumpulan dari 

serangkaian kemampuan dan sifat kepribadian, termasuk 

di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sarana dalam 

meyakinkan yang dipimpinnya. Senada dengan 

pernyataan tersebut Mulyono (2008: 143), menjelaskan 

bahwa kepemimpinan merupakan ruh yang menjadi 

pusat sumber gerak organisasi untuk mencapai tujuan. 

Seorang kepala sekolah pada bagian secara fungsional 

menurut Mulyasa (2011: 16), kepala sekolah merupakan 

pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang 

harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Hal 

tersebut dipertegas oleh Saroni (2006: 37), menjelaskan 

bahwa kepala sekolah adalah sosok yang diberi 



19 
 

kepercayaan dan kewenangan oleh banyak orang (anak 

buah) untuk membawa sekolah ke arah tujuan yang ingin 

dicapai. 

Seorang kepala sekolah memiliki beberapa tugas 

dan fungsi dalam mengemban sekolahnya. Tugas dan 

fungsi kepala sekolah yaitu: (1) sebagai pendidik 

(educator); (2) sebagai manajer; (3) sebagai administrator; 

(4) sebagai supervisor; (5) sebagai leader; (6) sebagai 

inovator; dan (7) sebagai motivator (Mulyasa, 2011:  98-

120). Ketujuh fungsi tersebut mendorong kepala sekolah 

untuk memotivasi dirinya dalam mengembangkan sekolah 

yang dipimpin.  

Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial 

berkaitan dengan pengelolaan sekolah, sehingga semua 

sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara 

optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan 

efisien (Dharma, 2008: 09). Tugas pokok kepala sekolah 

dalam bidang manajerial meliputi: (1) menyusun 

perencanaan sekolah (2) mengelola program 

pembelajaran; (3) mengelola kesiswaan; (4) mengelola 

sarana dan prasarana; (5) mengelola personal sekolah; (6) 

mengelola keuangan sekolah; (7) mengelola hubungan 

sekolah dan masyarakat; (8) mengelola administrasi 

sekolah; (9) mengelola sistem informasi sekolah; (10) 

mengevaluasi program sekolah; dan (11) memimpin 

sekolah. 
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Untuk melaksanakan tugas pokoknya, seorang 

kepala sekolah dituntut memiliki beberapa kompetensi. 

Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap 

dan kertampilan pada dimensi-dimensi kompetensi 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan 

sosial (Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010). Dengan 

kompetensi tersebut kepala sekolah harus mampu 

memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin 

dan dikelola dengan baik.  

Kompetensi yang akan diteliti pada penelitian ini 

adalah pada bagian kinerja manajerial menggunakan 

POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling), 

kemudian indikator-indikator diadaptasi dari Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007. Dan 

dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang 

bertugas mengarahkan, membimbing, mempengaruhi 

atau mengawasi pikiran, perasaan atau tindakan dan 

tingkah laku guru agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

2.6. Hasil Penelitian Relevan 

Evaluasi kinerja kepala sekolah dilakukan ketika 

akan mengetahui bagaimana hasil kerja yang dicapai 

selama periode tertentu. Kegiatan evaluasi akan 

menghasilkan jawaban apakah program atau kinerja yang 

dilakukan telah dilakukan mencapai tujuan yang di 
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inginkan atau belum. Beberapa penelitian mengenai 

manajerial kepala sekolah yang relevan dengan penelitian 

ini antara lain adalah sebagai berikut: 

Penelitian Werang (2010) dengan judul ”Pengaruh 

Ketrampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Status Sosial 

Ekonomi Guru terhadap Kinerja Guru SMA Negeri I 

Merauke-Papua” menyimpulkan, bahwa Kualitas 

ketrampilan manajerial kepala SMA Negeri I Merauke 

berada pada kategori tinggi. Hal tersebut berarti bahwa 

kepala SMA Negeri I Merauke sudah memiliki dan 

menerapkan ketrampilan manajerialnya secara baik. 

Menurut Sugeng (2012), dengan judul penelitiannya 

”Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan 

Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di 

Kabupaten Kudus”, menghasilkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kompetensi manajerial 

kepala sekolah terhadap kinerja guru; terdapat pengaruh 

positif dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja 

guru; terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi 

manajerial kepala sekolah dan budaya organisasi secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru. Sejalan dengan 

penelitian tersebut Karweti (2010), menyatakan bahwa 

kemampuan manajerial dan motivasi kerja kepala sekolah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

SLB di Kabupaten Subang, dengan penelitian yang 

berjudul ”Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala 
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Sekolah dan Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Guru SLB di Kabupaten Subang”.  

Yogaswara (2010), menyimpulkan penelitiannya 

yang berjudul ”Kontribusi Manajerial Kepala Sekolah dan 

Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Kinerja Mengajar 

Guru” bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kemampuan manajerial kepala sekolah 

terhadap kinerja mengajar guru. Akhlaq dkk (2010) juga 

menyimpulkan dalam penelitianya yang berjudul ”Analisis 

Kritis Ketrampilan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Menengah yang Dilatih Melalui Jarak Mode dari 

Universitas Terbuka Allama Iqbal”, bahwa ketrampilan 

manajerial kepala sekolah menengah sesuai dengan 

kategori ketrampilan yang difokuskan yaitu ketrampilan 

komunikasi interpersonal, perencanaan, kolaborasi/kerja 

sama tim, kecakapan, organisasi, umpan balik, teknologi 

dasar, dan pengetahuan akses teknologi. Penelitian 

 Rohmah (2014), dengan judul ”Ketrampilan 

Manajerial Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja 

Guru”, menghasilkan: Komunikasi dan kerjasama kepala 

sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SMP Negeri 26 

Surabaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah untuk memberikan motivasi kepada guru yang 

disampaikan secara langsung dan tidak langsung agar 

guru meningkatkan kinerjanya. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas Taswir 

(2014) mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul 
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“Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 

Sinabang Kabupaten Simeulue”, bahwa tidak terdapat 

perubahan sikap guru-guru yang mengarah kepada 

perubahan yang lebih baik dari proses pembinaan yang 

dilakukan kepala sekolah dalam usaha meningkatkan 

kinerja guru. 

Dengan adanya perbedaan hasil dari beberapa 

penelitian penelitian di atas maka penelitian ini mengacu 

pada penilaian kinerja manajerial kepala sekolah. Dengan 

adanya penilaian diharapkan dapat menghasilkan saran 

yang dapat direkomendasikan untuk memperbaiki dan 

mengurangi adanya perbedaan pada penelitian 

selanjutnya. Persamaan pada peneliian ini terletak pada 

bidang manajerial kepala sekolah. Perbedaannya dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini 

mengacu pada evaluasi kinerja manajerial kepala sekolah. 

2.7. Kerangka Berpikir Penelitian 

Penilaian terhadap kinerja seorang kepala sekolah, 

seyogyanya sangat perlu dilakukan guna mengukur dan 

menilai sejauh mana kinerja yang dihasilkan. Salah satu 

tugas kepala sekolah adalah tugas manajerial, kepala 

sekolah yang mampu menjalankan tugas manajerialnya 

dengan baik tentunya harus memiliki kompetensi 

manajerial yang baik pula, sehingga tujuan sekolah yang 

telah ditetapkan sebelumnya tercapai. Dengan kata lain 
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kinerja kepala sekolah yang baik akan mampu untuk 

mendorong tercapainya tujuansekolah.  

Perlunya suatu upaya untuk mengukur sejauh 

mana kinerja seorang kepala sekolah, khususnya pada 

aspek manajerial. Kegiatan evaluasi merupakan suatu 

metode dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi 

guna melakukan penilaian terhadap sebuah kinerja. Pada 

penelitian ini berupaya melakukan sebuah evaluasi 

terhadap kinerja kepala sekolah melalui model evaluasi  

Discrepancy. Adapun alur kerangka berfikir dalam 

penelitian dapat tunjukan pada gambar 2.1. sebagai 

berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian 

 

Definisi 

Hasil Evaluasi 

Instalasi 

Evaluasi 

Discrepancy 

Proses 

Produk 

Rekomendasi 


