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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Dalam bab ini akan disajikan kajian teori 

terhadap konsep – konsep yang terdapat dalam judul 

penelitian yang meliputi: (a) guru bersertifikasi, (b) 

kinerja dan kinerja guru, (c) faktor yang mempengaruhi 

kinerja, (d) evaluasi kinerja, (e) evaluasi kinerja guru, (f) 

pentingnya kinerja untuk dievaluasi, (g) evaluasi kinerja 

guru model Charlotte Danielson, (h) penelitian relevan 

dan (i) kerangka pikir. Berikut adalah penjelasan dari 

tiap-tiap konsep: 

2.1. Guru bersertifikasi 

 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 

Tentang Guru dan Dosen menyatakan 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. Guru 

profesional wajib memiliki kualifikasi akademik 

minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), 

menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, 

dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa 

guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional 

pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, 

Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) 

mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan 

atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan 

kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan 

dengan sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional, 

guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan 

perannya sebagai agen pembelajaran.  

 Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus 

dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah 

dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program 

sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya 

Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 

landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam 

jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru.  

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

kepada sesuatu objek tertentu (orang, barang, atau 

organisasi tertentu) yang menandakan bahwa objek 

tersebut layak menurut kriteria atau standar tertentu 

(Payong, 2011: 68). Menurut Suyatno (2007: 2), 

sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat 

kepada guru. Muslich (2007: 2) mengemukakan bahwa 

sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru yang telah memenuhi 
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persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional yang disertai dengan peningkatan 

kesejahteraan yang layak. Lebih lanjut dalam UU RI No 

14 tahun 2005 dijelaskan bahwa sertifikat pendidik 

diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar 

profesi guru. Sertifikasi pendidik 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.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sertifikasi guru merupakan proses pemberian 

sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi 

standar profesi guru serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang disertai 

dengan peningkatan kesejahteraan yang layak, 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia dan profesionalitas guru.  

Program sertifikasi guru mempunyai beberapa 

tujuan diantaranya adalah untuk (a) menentukan 

kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai 

agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, (b) meningkatkan mutu proses 

dan hasil pendidikan, (c) meningkatkan martabat guru, 

(d) meningkatkan profesionalisme guru, dan (e) 

meningkatkan kesejahteraan guru (Payong, 2011: 76-

77). 
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Dalam pelaksanaannya, sertifikasi guru terbagi 

dalam 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut (a) 

sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui 

pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan 

ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi, 

(b) sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk 

penilaian portofolio (Payong, 2011: 92-109). 

Bagi guru yang sudah lulus sertifikasi atau yang 

telah memiliki sertifikat pendidik harus terus 

melakukan peningkatan kompetensinya melalui 

berbagai kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas 

guru berkelanjutan. Sebagai guru profesional yang 

telah menyandang sertifikat pendidik, guru tsb 

berkewajiban untuk: (1) merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, 

serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (2) 

meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni, (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif 

atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, 

ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang 

keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik 

dalam pembelajaran, (4) menjunjung tinggi peraturan 

perundang-undangan hukum, dan kode etik guru, serta 

nilai-nilai agama dan etika, dan (5) memelihara dan 

memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Suyatno, 

2007: 18-19). 
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2.2. Kinerja dan kinerja guru 

2.2.1. Kinerja 

 Berdasarkan etimologinya, kata kinerja berasal 

dari kata bahasa inggris “performance”. Kata 

“performance” berasal dari kata “perform” yang berarti 

menampilkan atau melaksanakan. Performance berarti 

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, 

unjuk kerja atau penampilan kerja (Longman 

Dictionary). 

 Pendapat ahli tentang kinerja cukup beragam. 

Wirawan (2009:5) berpendapat bahwa kinerja adalah 

keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau 

indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi 

dalam waktu tertentu. Suatu pekerjaan atau profesi 

mempunyai sejumlah fungsi atau indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan tersebut. 

Bangun (2012, 231) mendefinisikan kinerja adalah 

hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement). 

Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu 

untuk dapat dilakukan dalam mencapai tujuan 

(standar pekerjaan). Mangkunegara (2007, dalam 

Widodo, 2015:131) menyatakan bahwa istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  
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 Pendapat Wirawan, Bangun, dan Mangkunegara 

mempunyai persamaan, yaitu mereka mengemukakan 

bahwa kinerja adalah hasil pekerjaan seseorang yang 

dicapai dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas 

yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan 

persyaratan ataupun aturan yang ada. Berbeda dengan 

pendapat diatas, Wibowo  (2013, 81) mengemukakan 

bahwa kinerja merupakan suatu proses tentang 

bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai 

hasil kerja. Marwansyah (2010:228) juga 

mendefinisikan kinerja sebagai pencapaian / prestasi 

seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya. Kinerja dapat juga dipandang 

sebagai perpaduan dari hasil kerja  (apa yang harus 

dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana 

seseorang mencapainya).  

 Dari beberapa rumusan pengertian kinerja di 

atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

pencapaian suatu tujuan tanpa melanggar aturan yang 

ada. 

2.2.2. Kinerja Guru 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam pencapaian suatu tujuan 

tanpa melanggar hukum atau aturan yang berlaku. 

Sedangkan guru adalah seorang pendidik professional 

yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, 
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mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah (Priatna, 2013:3). 

 Dalam kaitannya dengan tugas guru yang 

kesehariannya melaksanakan proses pembelajaran di 

sekolah, hasil yang dicapai secara optimal dalam 

bentuk lancarnya proses belajar siswa, dan berujung 

pada tingginya perolehan atau hasil belajar siswa, 

semuanya merupakan cerminan kinerja seorang guru. 

Kinerja guru dalam melaksanakan tugas kesehariannya 

tercermin pada peran dan fungsinya dalam proses 

pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Dalam 

menjalankan peran dan fungsinya pada proses 

pembelajaran di kelas, kinerja guru dapat terlihat pada 

kegiatannya merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi proses pembelajaran yang intensitasnya 

dilandasi oleh sikap moral dan profesional seorang guru 

(Uno, 2012: 65).  

 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 

39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi. Ketentuan  lain dijelaskan dalam UU No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 20 

(a) yang menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru 
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berkewajiban merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas 

pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan 

belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru. 

 Sedangkan berdasarkan Permendiknas No. 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru 

mencakup kegiatan pokok: (1) merencanakan 

pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) 

menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan 

melatih peserta didik; (5) melaksanakan tugas 

tambahan. 

 Dari beberapa  pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan definisi kinerja guru merupakan hasil 

pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh 

seorang guru berdasarkan kemampuan mereka untuk 

mengelola kegiatan belajar mengajar, yang meliputi 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi pembelajaran dan membina hubungan antar 

pribadi (interpersonal) dengan siswanya. 

 

2. 3. Faktor yang mempengaruhi kinerja  

Marwansyah (2010, 234) menyebutkan bahwa 

kinerja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) 

pengetahuan atau keterampilan, (2) lingkungan, (3) 

sumber daya, dan (4) motivasi. Berbeda dengan 

pendapat Wirawan (2009, 6) yang berpendapat bahwa 

kinerja seorang pegawai merupakan hasil sinergi dari 

beberapa faktor. Faktor tersebut adalah faktor 
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lingkungan internal organisasi, faktor lingkungan 

eksternal, dan faktor internal pegawai. Faktor internal 

pegawai yaitu faktor-faktor dalam diri pegawai yang 

merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang 

diperoleh ketika ia berkembang. Faktor lingkungan 

eksternal adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang 

terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang 

memengaruhi kinerja karyawan, misalnya krisis 

ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 meningkatkan 

inflasi, menurunkan nilai nominal upah dan gaji 

karyawan. Faktor lingkungan internal organisasi adalah 

dukungan dari dalam organisasi dimana pegawai itu 

bekerja, misalnya jika sistem kompensasi dan iklim 

organisasi buruk maka kinerja karyawan akan 

menurun. 

 Berdasarkan rumusan faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yang telah 

diungkapkan oleh beberapa ahli, dapat diambil 

kesimpulan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

kinerja seseorang adalah (a) faktor kualitas dan 

kemampuan seseorang, (b) faktor lingkungan atau iklim 

tempat seseorang itu bekerja dan juga (c) faktor 

motivasi baik dari teman kerja ataupun atasan.  

2. 4. Evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja 

guru 

2.4.1. Evaluasi Kinerja 

 Ada banyak istilah untuk kata “evaluasi kinerja, 

ada yang menyebutkan dengan performance evaluation, 

penilaian kinerja, performance appraisal, performance 

rating, performance assessment, employee evaluation, 
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efficiency rating, performance evaluation ataupun 

service rating.  

 Rivai (2008:19) menggunakan istilah evaluasi 

kinerja dengan perfomance evaluation. Evaluasi kinerja 

merupakan alat yang paling baik untuk menentukan 

apakah karyawan telah memberikan hasil kerja yang 

memadai dan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai 

dengan standar kinerja. Sedangkan menurut Wirawan 

(2009: 11), evaluasi kinerja adalah sebagai proses 

penilai / pejabat yang melakukan penilaian (appraiser) 

mengumpulkan informasi mengenai kinerja ternilai / 

pegawai yang di nilai (appraise) yang didokumentasikan 

secara formal untuk menilai kinerja ternilai dengan 

membandingkannya dengan standar kinerjanya secara 

periodik untuk membantu pengambilan keputusan 

manajemen sumber daya manusia. Dharma (2005: 14) 

berpendapat bahwa evaluasi kinerja merupakan sistem 

formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

pegawai secara periodik yang ditentukan oleh 

organisasi. Menurut Wibowo (2013, 261) evaluasi 

kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian 

terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh 

organisasi, tim, atau individu.  

 Dengan demikian, jelaslah bahwa evaluasi kinerja 

atau penilaian kinerja adalah suatu proses untuk 

mencari informasi yang secara sistematis untuk 

mengevaluasi kinerja yang baik ataupun buruk tentang 

kondisi kerja seorang karyawan yang dilakukan secara 

formal sesuai dengan standar kerja yang telah 
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ditentukan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas serta kuantitas kerja tersebut.  

2.4.2. Evaluasi kinerja guru 

 Evaluasi kinerja guru atau penilaian kinerja guru 

adalah penilaian yang dirancang untuk 

mengidentifikasi kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya melalui pengukuran 

penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk 

kerjanya (Priatna, 2013: 1). Pentingnya penilaian 

kompetensi guru terutama terkait pertimbangan bahwa 

penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan 

serta keterampilan guru, sangat menentukan 

tercapainya kualitas proses pembelajaran atau 

pembimbingan peserta didik.  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Penilaian 

Kinerja Guru untuk guru mata pelajaran dan guru 

kelas meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) menyusun 

kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, (2) 

menyusun silabus pembelajaran, (3) menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran, (4) melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, (5) menyusun alat ukur / soal 

sesuai mata pelajaran, (6) menilai dan mengevaluasi 

proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang 

diampunya, (7) menganalisis hasil penilaian 

pembelajaran, (8) melaksanakan 

pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, (9) menjadi 
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pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional, (10) 

membimbing guru pemula dalam program induksi, (11) 

membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 

proses pembelajaran, (12) melaksanakan 

pengembangan diri, (13) melaksanakan publikasi 

ilmiah, dan (14) membuat karya inovatif.  

 Selain meliputi kegiatan merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai 

serta menganalisis hasil penilaian terkait tugas 

pembelajaran, penilaian kinerja guru juga melakukan 

penilaian terhadap 4 domain kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru sesuai dengan peraturan menteri 

pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. 

Pengelolaan pembelajaran tersebut mensyaratkan guru 

memiliki kompetensi yang dikelompokkan ke dalam 

empat domain kompetensi yaitu pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. 

 

2. 5. Pentingnya kinerja dievaluasi 

 Untuk menjaga agar seseorang / pegawai 

bertanggung - jawab akan tugas- tugasnya perlu 

disusun catatan tertulis tentang standar yang 

digunakan. Standar ini harus diberitahukan kepada 

orang tersebut / pegawai sebelum adanya penilaian 

atau evaluasi dari pihak yang berwenang. Oleh karena 

itu, kinerja seseorang perlu dievaluasi sesuai dengan 

standar atau aturan yang berlaku agar kita mengetahui 

seberapa bertanggung jawabnya orang tersebut 
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melakukan pekerjaannya. Berikut alasan dari beberapa 

ahli mengenai pentingnya penilaian atau evaluasi 

kinerja. 

 Menurut Marwansyah (2010:232), penilaian 

kinerja adalah salah satu alat motivasi paling ampuh 

yang tersedia bagi pemimpin atau manajer. Penilaian 

kinerja mempunyai tiga tujuan yaitu (1) untuk 

mengukur kinerja secara fair dan obyektif berdasarkan 

persyaratan pekerjaan. Ini memungkinkan karyawan 

yang efektif akan mendapat imbalan atas upaya mereka 

dan karyawan yang tidak efektif mendapat konsekuensi 

sebaliknya atas kinerja buruk. (2) Untuk meningkatkan 

kinerja dengan mengidentifikasikan tujuan – tujuan 

pengembangan yang spesifik. (3) Untuk 

mengembangkan tujuan karier sehingga karyawan 

dapat selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan 

dinamika organisasi. Hampir sama dengan pendapat 

Marwansyah, Rivai (2008: 20) menyatakan bahwa 

penilaian kinerja harus dilakukan  karena dapat 

digunakan untuk  (a) memelihara potensi kerja, (b) 

menentukan kebutuhan pelatihan, (c) dasar untuk 

pengembangan karir, dan (4) dasar untuk promosi 

jabatan. Wirawan (2009: 24-26) menyebutkan bahwa 

evaluasi kinerja perlu dilakukan untuk: (1) memberikan 

balikan kepada pegawai ternilai mengenai kinerjanya, 

(2) alat promosi dan demosi, (3) alat memotivasi ternilai, 

(4) sebagai alat pemutusan hubungan kerja dan 

merampingkan organisasi, (5) menyediakan alasan 

hukum untuk pengambilan keputusan personalia, (6) 

penentuan dan pengukuran tujuan kinerja, (7) 
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konseling kinerja buruk, (8) mendukung perencanaan 

sumber daya manusia, (9) menentukan kebutuhan 

pengembangan sumber daya manusia, (10) 

merencanakan dan memvalidasi perekrutan tenaga 

baru, (11) alat manajemen kinerja organisasi, (12) 

pemberdayaan pegawai, (13) menghukum anggota, dan 

(14) penelitian. 

 Berbeda dengan pendapat Marwansyah, Rivai 

dan Wirawan, Widodo (2015: 139-140) berpendapat 

bahwa penilaian kinerja dapat bermanfaat baik oleh 

pimpinan termasuk pemilik perusahaan maupun 

karyawan atau personel yang dinilai. Manfaat bagi 

pimpinan atau pemilik perusahaan antara lain adalah: 

(1) Dokumentasi mengenai hasil penilaian kinerja bisa 

digunakan untuk kepentingan hukum; (2) Hasil 

penilaian dapat merupakan dasar rasional untuk 

menentukan bonus dan merit system; (3) Dimensi dan 

standar-standar yang ada dalam penilaian dapat 

membantu pelaksanaan pencapaian sasaran strategis 

dan menjelaskan kinerja apa yang diharapkan oleh 

perusahaan; (4) Memberikan feedback kepada individu 

tentang sejauh mana manajemen menilai kinerjanya; 

(5) Penilaian kinerja juga diperlukan untuk 

memberikan penilaian terhadap sejauh mana sikap dan 

kemampuan individu dalam melakukan kerjasama 

dalam tim. Sedangkan manfaat penilaian kinerja bagi 

personnel atau karyawan yang dinilai antara lain 

adalah: (1) Feedback hasil penelitian memang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh karyawan; (2) Untuk 

memperbaiki kinerja membutuhkan assessment; (3) 
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Demi keadilan dalam pemberian kompensasi dan 

promosi diantara karyawan memang perlu dilakukan 

penilaian yang tepat untuk bisa membedakan mana 

yang kinerjanya baik dan mana yang kurang; (4) 

Assessment dan penghargaan terhadap tingkat kinerja 

seseorang melalui penilaian yang objektif akan dapat 

memotivasi karyawan meningkatkan kinerjanya. 

 Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan 

dengan diadakannya evaluasi atau penilaian kinerja 

seseorang sangatlah penting bagi pimpinan dan juga 

organisasi dimana tempat orang itu bekerja. Dengan 

evaluasi, pimpinan akan mengetahui apakah kinerja 

bawahannya atau karyawannya itu baik atau buruk. 

Setelah diketahui bagaimana kinerjanya, pimpinan bisa 

menentukan untuk memberikan penghargaan ataupun 

sangsi. Dengan demikian akan lebih memotivasi 

bawahan atau karyawan tersebut untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya dalam melakukan sesuatu.  

 

2. 6. Evaluasi kinerja guru model Charlotte 

Danielson  

2.6.1. Charlotte Danielson 

 Charlotte Danielson adalah seorang konsultan 

pendidikan yang berbasis di Princeton, New Jersey. Dia 

telah mengajar di semua tingkat, dari TK sampai 

perguruan tinggi, dan telah bekerja sebagai 

administrator, direktur kurikulum dan staf 

pengembang. Dalam pekerjaannya di bidang konsultasi, 

Danielson telah mengkhususkan diri dalam aspek 
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kualitas guru dan evaluasi, kurikulum perencanaan, 

penilaian kinerja, dan pengembangan profesional. 

Danielson telah bekerja sebagai seorang guru dan 

administrator sekolah di beberapa daerah di Amerika 

Serikat. Selain itu, dia telah menjabat sebagai 

konsultan untuk ratusan Kabupaten, Universitas, 

lembaga perantara dan negara Departemen Pendidikan 

di hampir setiap negara dan banyak negara lain. Karya 

ini berkisar dari pelatihan praktisi dalam aspek 

instruksi dan penilaian, desain instrumen dan prosedur 

untuk evaluasi guru, untuk keynote presentasi di 

konferensi besar. Klien untuk pengembangan bahan 

dan program pelatihan termasuk ASCD, College Board, 

Educational Testing Service, Komisi California guru 

Credentialing, dan Dewan Nasional untuk profesional 

Teaching Standards. 

Charlotte Danielson memiliki latar pendidikan 

yang kaya dan beragam. Dia memegang gelar BA dalam 

sejarah dari Cornell University dan gelar tingkat lanjut 

(dalam filsafat, ekonomi dan administrasi pendidikan) 

dari Oxford dan Universitas Rutgers (International, 

Learning Science. “Biografi Charlotte Danielson”. 2 Juni 

2017.http://www.iobservation.com/danielson-

collection/Biography/).  

 

2.6.2. Konsep evaluasi kinerja guru model Charlotte 

Danielson  

Charlotte Danielson menciptakan buku tentang 

“Enhancing Professional Practice A Framework for 

Teaching”. Di dalam buku tersebut dijelaskan tentang 
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kerangka untuk mengajar bagi guru. Di beberapa 

negeri, kerangka untuk mengajar Charlotte Danielson 

telah digunakan oleh para pendidik untuk 

mengidentifikasi serangkaian standar yang 

mendefinisikan mengajar yang efektif, koheren, dan 

jelas. Kerangka ini menggabungkan beberapa 

komponen yang membantu guru merenungkan, 

memahami, dan meningkatkan praktek mereka, dan  

pada akhirnya berdampak prestasi siswa. Kerangka 

kerja untuk mengajar mendefinisikan sebuah set 

komprehensif tanggung-jawab yang terhubung pada 

peningkatan belajar siswa. 

Model mengajar Charlotte Danielson  

mengidentifikasi beberapa aspek tanggung jawab guru 

yang telah didokumentasikan melalui penelitian empiris 

dan teoritis karena dapat meningkatkan pembelajaran 

siswa. Model mengajar Charlotte Danielson di ciptakan 

pada tahun 1996, dan sejak itu para pendidik di 

beberapa sekolah di seluruh belahan dunia mulai 

untuk mengadopsinya baik secara formal ataupun 

tidak formal. Mereka menggunakan model ini untuk 

berbagai macam tujuan, diantaranya adalah persiapan 

guru profesional, rekrutmen atau penyewaan guru, 

mentoring dan pelatihan, professional development 

(program pendidikan vokasi), dan juga evaluasi kinerja 

guru. Instrumen model mengajar ini didesain untuk 

para pendidik agar fokus pada domain, komponen, dan 

elemen yang berbeda dalam menganalisa dan menilai 

praktik mengajar mereka sendiri dan dalam merancang 
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teknik untuk memperkuat praktik tersebut (Danielson, 

2009 :1).  

Model kerangka mengajar ini dikembangkan 

berdasarkan Praxis Series. Praxis Series adalah standar 

professional yang telah memiliki dampak besar 

terhadap program pendidikan guru secara nasional 

(serta pertumbuhan dan pengembangan professional 

guru berkelanjutan). Praxies Series menilai 

perkembangan individu sesuai dengan tiga langkah 

untuk menjadi guru. Ketiga bidang assesmen ini adalah 

Asesmen Keterampilan Akademis : memasuki program 

pendidikan guru (Praxis I), Asesmen Mata Pelajaran: 

lisensi untuk masuk profesi (Praxis II), dan Asessmen 

Kinerja sekolah (Praxis III). Di dalam Praxis III inilah 

yang melibatkan asesmen dari keterampilan mengajar 

sebenarnya yang terbagi dalam 4 domain mengajar 

Danielson (Parkay, 2011:28-29). 

Kerangka mengajar Charlotte Danielson terdiri 

dari 4 domain. Empat domain mengajar Danielson 

terdiri dari persiapan dan perencanaan pembelajaran, 

pengelolaan ruang kelas, pembelajaran, dan tanggung 

jawab profesional. Empat domain ini memiliki 22 

komponen dan terbagi lagi menjadi beberapa elemen 

untuk lebih memperjelas pemahaman kita tentang apa 

arti mengajar (Danielson, 2007 :1).   

 Domain 1 yaitu persiapan dan perencanaan 

pembelajaran. Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum 

memasuki kelas untuk mengajar adalah persiapan dan 

perencanaan pembelajaran. Langkah pertama dalam 

mengajar yang efektif, yaitu dengan adanya  
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perencanaan dan persiapan yang efektif. Domain 

perencanaan, melibatkan semua pekerjaan yang 

dilakukan sebelum pembelajaran yang sebenarnya 

terjadi. Semua komponen yang relevan dari 

perencanaan dan persiapan akan membantu guru saat 

memasuki kelas dengan keyakinan dan menginspirasi 

kepercayaan siswa. Perencanaan dan persiapan 

tidaklah hanya menulis kegiatan hari itu di kalender 

perencanaan. Namun termasuk juga mengetahui 

tentang siswa dan sumber daya yang tersedia. Tanpa 

mengetahui tentang siswa, guru tidak bisa mendesain 

instruksi yang bermakna dan sesuai. Tanpa 

mengetahui sumber daya apa yang tersedia dan sesuai 

untuk digunakan dalam perencanaan dan instruksi, 

seorang guru akan dibatasi dengan visi yang sempit 

dari pembelajaran. Tentu saja, seorang guru harus 

memiliki pengetahuan standar isi dan pengetahuan 

pedagogis agar menjadi lebih efektif. Pengetahuan ini 

digunakan untuk memilih hasil pembelajaran, untuk 

mendesain instruksi yang  koheren, dan merencanakan 

penilaian yang bermakna.  Berikut adalah komponen - 

komponen yang ada pada domain 1: 

1A 

 

Menunjukkan pengetahuan tentang standar 

kompetensi dan strategi pembelajaran 

1B Menunjukkan pengetahuan tentang 

karakteristik peserta didik 

1C Pemilihan  tujuan pembelajaran 

1D Menunjukkan pengetahuan tentang materi 

pembelajaran yang digunakan 

1E Merancang pembelajaran yang logis  
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1F Menilai pembelajaran siswa 

 

Domain 2 yaitu pengelolaan ruang kelas. 

Pendidik perlu mengingat bahwa guru yang favorit 

adalah guru yang memiliki rasa humor, membuat 

pembelajaran relevan, memberikan pujian tanpa syarat, 

dan membuat siswa merasa aman, dihargai dan 

dihormati. Pendidik juga perlu mengingat bahwa guru 

yang mengkritik siswa, meremehkan usaha siswa, dan 

menciptakan suasana ketakutan, akan selalu dikenang 

oleh siswa. 

Pengelolaan ruang kelas dimulai dengan menata 

ruang fisik kelas untuk siswa, sampai pada volume 

berbicara di dalam kelas. Siswa harus memiliki rasa 

aman dan harus merasa lingkungan aman dan nyaman 

untuk belajar di kelas. Siswa juga perlu tahu bahwa 

guru memperhatikan kehidupan mereka sehari-hari 

serta bagaimana mereka beraktivitas di kelas. Guru 

pun juga harus memahami bahwa siswa membutuhkan 

dan menginginkan untuk dihormati siapa mereka dan 

apa yang mereka inginkan. 

Dengan menyiapkan kelas sebelum 

pembelajaran, membina hubungan yang baik dengan 

siswa, menciptakan suasana saling menghormati, dan 

menetapkan peraturan kelas dan prosedur sangat 

penting dalam menciptakan lingkungan kelas dimana 

para siswa akan merasa aman dan nyaman. Walaupun 

elemen-elemen di tiap lingkungan kelas mungkin 

terlihat berbeda, tergantung pada tingkat kelas siswa, 

sehingga guru harus membuat lingkungan belajar 
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dengan mempertimbangkan semua elemen yang ada. 

Berikut adalah komponen - komponen yang ada pada 

domain 2: 

2A Menciptakan suasana belajar yang diliputi 

dengan  sikap saling menghargai dan saling 

berhubungan baik 

2B Mengembangkan budaya belajar 

2C Mengelola kelas 

2D Mengatur perilaku siswa  

2E Menata ruang kelas 

 

 Domain 3 adalah pembelajaran. Dalam domain 3 

inilah pengajaran yang sebenarnya. Ini mencakup 

segala sesuatu yang guru lakukan agar pembelajaran 

siswa serta kemampuan siswa dapat diterapkan pada 

pembelajaran yang akan datang. Penyampaian 

pembelajaran  menempatkan keakraban guru dengan 

karakteristik tingkat usia siswa, pengetahuan tentang 

setiap siswa di setiap kelas, menggunakan beberapa 

strategi pengajaran, dan pembentukan gerakan tubuh 

sesuai dengan  kegiatan dalam pelajaran. Ini adalah 

alat setiap guru yang memungkinkan guru untuk 

memotivasi setiap siswa untuk mencapai potensi diri 

nya. Komponen domain ini melaksanakan perencanaan 

yang matang bahwa guru telah melakukannya dalam 

Domain 1, memanfaatkan lingkungan belajar yang 

aman yang ditetapkan pada  Domain 2, dan mengubah 

semua komponen yang telah mendahului ajaran ini ke 

dalam materi ajar yang mudah dipahami siswa. Ketika 

materi ajar disajikan, guru juga terus memantau dan 
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mengevaluasi tanggapan siswa untuk menentukan 

apakah siswa memahami apa yang diajarkan. Penilaian 

formal dan informal adalah berkelanjutan dan 

menyediakan data berharga yang menginformasikan 

kapan guru dan bagaimana menyesuaikan pengajaran 

untuk kebutuhan siswa. 

 Berikut adalah komponen - komponen yang ada 

pada domain 3: 

3A Berkomunikasi dengan siswa  

3B Menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi  

3C Melibatkan siswa dalam pembelajaran 

3D Memberikan umpan balik bagi siswa (penilaian) 

3E Menunjukkan sikap fleksibel dan responsif (cepat 

tanggap) 

 

Domain 4 adalah tanggung jawab profesional 

guru. Tanggung jawab profesional, berfokus pada 

tindakan yang terjadi setelah proses pembelajaran. 

Dengan adanya pengalaman mengajar, guru memahami 

nilai refleksi untuk meningkatkan dan merencanakan 

instruksi pembelajaran berikutnya. Guru-guru yang 

efektif mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan, mengacu pada 

catatan refleksi mereka untuk memperbaiki pengajaran 

mereka. Selain itu, guru profesional berkomunikasi dan 

berkolaborasi dengan orang tua murid dan kolega. 

Guru yang efektif membuat orang tua dan keluarga 

terlibat dalam program pembelajaran melalui 

konferensi dijadwalkan, panggilan telepon, menulis 

catatan, dan mengundang orang tua datang ke sekolah. 
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Selain itu, guru mencoba mendukung hubungan 

dengan satu sama lain dan berbagi dalam perencanaan 

pembelajaran. Mereka menerima umpan balik dan 

terus berupaya membuat keputusan berdasarkan 

standar profesionalisme yang tinggi. Berikut adalah 

komponen - komponen yang ada pada domain 4: 

4A Merefleksikan pengajaran 

4B Membuat catatan yang akurat (kehadiran    

siswa,  jurnal pembelajaran, dll) 

4C Berkomunikasi dengan orang tua siswa 

4D Memberi kontribusi pada sekolah dan 

dinas pendidikan 

4E Mengembangkan keprofesian 

4F  Menunjukkan profesionalisme 

 

2. 7.  Penelitian yang relevan 

Penelitian tentang evaluasi kinerja guru sudah 

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian – 

penelitian yang sudah ada sebelumnya menjadi 

referensi dan bahan kajian untuk penelitian evaluasi 

kinerja selanjutya. Maka dari itu, peneliti akan 

memaparkan penelitian – penelitian terdahulu yang 

relevan sebagai bahan kajian. 

Pertama, penelitian oleh Suyanti (2009) tentang 

Evaluasi Kinerja Guru pada Sekolah Menengah 

Pertama sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional di Kota Yogyakarta. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi kinerja guru di SMP 

rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota 

Yogyakarta, dipandang dari empat kompetensi, yaitu: 
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(1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, 

(3) kompetensi sosial, (4) kompetensi professional. 

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan 

model Goal Oriented Evaluation Model. Hasil analisis 

deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa guru SMP 

RSBI di Kota Yogyakarta memiliki kinerja dengan 

kategori tinggi. Dari empat kompetensi, tiga kompetensi 

mendapatkan penilaian tinggi, yaitu kompetensi 

kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi 

sosial, sedangkan kompetensi professional 

mendapatkan penilaian cukup.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan 

(2011) berjudul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi 

Guru dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas 

Guru di Kota Yogyakarta” menyimpulkan bahwa jika 

dilihat dari segi dampak kebijakan sertifikasi, belum 

ada peningkatan profesionalitas guru secara signifikan. 

Sikap para guru dalam menjalankan kebijakan 

sertifikasi terlihat hanya mengejar kesejahteraan 

semata, sementara mutu pengajaran kurang mendapat 

perhatian. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Faiza 

(2015) dengan judul “ Evaluasi Implementasi Kebijakan 

Sertifikasi Guru di Sekolah Dasar Negeri 13 Kota 

Pontianak” menyatakan bahwa guru sudah dapat 

dikatakan layak dan dalam pelaksanaan belajar-

mengajar, guru dapat menguasai materi pada saat 

proses belajar mengajar serta jika ada nilai siswa-siswi 

yang kurang dari KKM guru bersangkutan berusaha 

mengadakan remedial dan menganalisis materi mana 
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yang dianggap sulit oleh siswa-siswi dan menambah 

nilai yang ada dengan nilai harian mereka agar bisa 

mencapai KKM  yang telah ditetapkan. Namun, hanya 

sedikit sekali guru yang menggunakan perangkat IT 

dalam proses belajar mengajar serta nilai siswa belum 

naik secara signifikan dilihat dari nilai kelulusan siswa 

setiap tahunnya setelah adanya kebijakan sertifikasi. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal, 

dkk (2011) dengan judul “Evaluasi Kinerja Guru Fisika, 

Biologi, dan Kimia SMA yang sudah lulus sertifikasi 

menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja guru Fisika, Biologi, dan Kimia SMA 

yang sudah lulus sertifikasi dan sudah menerima 

tunjangan belum seluruhnya berkinerja tinggi dan juga 

kinerja guru Kimia relatif lebih baik dari pada kinerja 

guru Biologi dan guru Fisika. 

Kelima, penelitian Setiawan, Setyorini, dan 

Yushita (2009) yang berjudul ”Audit Kinerja Guru 

Akuntansi Bersertifikat di SMK Negeri 2 Kutoarjo 

Purworejo” mengemukakan bahwa tujuan utama dari 

pemberian sertifikat pendidik kepada guru-guru, pada 

hakikatnya adalah untuk meningkatkan kinerja guru 

agar mampu melaksanakan tugas mengajar sesuai 

kompetensinya, sehingga mutu pendidikan di Indonesia 

semakin meningkat. Dalam pembahasan penelitiannya, 

dikemukakan bahwa dengan adanya sertifikasi 

pendidik dapat meningkatkan kinerja guru dalam 

menjalankan tugas profesinya sebagai guru. Dengan 

demikian disimpulkan bahwa kinerja guru akuntansi 

bersertifikat di SMK Negeri 2 Kutoarjo ditinjau dari 
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pelaksanaan kompetensi guru menunjukkan dalam 

kategori cukup/sedang yaitu sebesar 64,7% dan yang 

menunjukkan kategori baik sebesar 32,3%. 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Amat 

Jaedun (2009)  dengan judul “Evaluasi Kinerja Guru 

Bersertifikat Profesional” menyatakan bahwa kinerja 

guru yang telah disertifikasi (guru profesional) tidak 

menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja 

guru sebelum disertifikasi. Kinerja guru menurun 

karena merasa tidak lagi dinilai, dan tidak ada sanksi 

setelah mendapatkan sertifikasi. Oleh karena itulah 

perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja guru yang 

telah disertifikasi tersebut secara berkelanjutan. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Agus dkk 

(2016) dengan judul “Analysis of Professional 

Competence of Bahasa Teachers of Senior High School 

in Jeneponto Regency after Certification” 

menyimpulkan bahwa (1) kompetensi profesional guru 

Bahasa dari SMA Jeneponto setelah sertifikasi belum 

dilaksanakan secara optimal; (2) hasil ujian kompetensi 

guru Bahasa di Jeneponto setelah sertifikasi dalam 

kategori tengah; (3) hasil analisis data ujian nasional 

pelajaran Bahasa di SMA Jeneponto dalam 5 tahun 

terakhir menunjukkan bahwa nilai tes Ujian Nasional 

berfluktuasi umumnya. 

Kedelapan, penelitian yang dilakukan Tethys 

Arsynta (2015) dengan judul “Kinerja Guru Bersertifikat 

Profesi dalam Pembelajaran di SMK Negeri se-Kota 

Magelang” menyimpulkan bahwa (1) kinerja guru 

bersertifikat profesi dalam perencanaan pembelajaran 
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dikategorikan baik; (2) kinerja guru bersertifikat profesi 

dalam pelaksanaan pembelajaran dikategorikan baik, 

(3) kinerja guru bersertifikat profesi dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan sub indikator pengelolaan kelas 

dikategorikan cukup baik, sub indikator penggunaan 

metode pembelajaran dikategorikan cukup baik, dan 

sub indikator penggunaan media dan sumber belajar 

dikategorikan cukup baik; (4) kinerja guru bersertifikat 

profesi dalam evaluasi pembelajaran dikategorikan 

baik, evaluasi pembelajaran dengan sub indikator 

pendekatan dan jenis evaluasi pembelajaran 

dikategorikan cukup baik, sub indikator penyusunan 

alat evaluasi pembelajaran dikategorikan baik, dan sub 

indikator penggunaan hasil evaluasi pembelajaran 

dikategorikan sangat baik. 

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh 

Farida Viani (2015) dengan judul “A Performance 

Evaluation Model for School Teachers: An Indian 

Perspective.” Dalam penelitian ini mengevaluasi kinerja 

guru dengan menggunakan Charlotte Danielson’s model 

dan dikombinasikan dengan peran guru di India. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan model 

Charlotte Danielson untuk mengevaluasi kinerja guru 

akan membantu menentukan kompetensi, menilai 

kekuatan, memberikan dukungan dan bimbingan dan 

menjamin pertumbuhan melalui pengalaman-

pengalaman yang berbeda. Model evaluasi kinerja ini 

jika diterapkan dalam cara yang terencana juga akan 

membantu meningkatkan pemberian layanan kepada 

siswa dan akan menjadi bagian dari proses perbaikan 
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terus-menerus, kerjasama yang konstruktif seluruh 

sekolah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanti, 

Kurniawan, Faiza, Yusrizal, Setiawan, Amat Jaedun, 

Agus, dan Tethys meneliti tentang kinerja guru setelah 

mendapatkan sertifikasi. Kesemuanya meneliti 

bagaimana kinerja guru dalam mengajar setelah 

mendapatkan sertifikat pendidik atau sudah 

bersertifikasi. Ada beberapa kesamaan hasil dari  

penelitian yang dilakukan oleh Suyanti, Kurniawan, 

Setiawan, dan Agus. Dalam penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa kinerja guru dilihat dari aspek 

kompetensi profesionalnya masih kurang baik. 

Sedangkan menurut Yuzsrizal, kinerja guru fisika, 

biologi dan kimia belum seluruhnya berkinerja baik. 

Hasil penemuan Kurniawan dan Faiza juga 

menunjukkan bukti bahwa guru yang sudah 

bersertifikasi pun masih belum bisa menggunakan IT 

dalam proses belajar mengajar, guru kurang 

memperhatikan mutu pengajaran sehingga nilai siswa 

belum naik secara signifikan jika dilihat dari nilai 

kelulusan siswa setiap tahunnya. Hal ini lebih 

diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Amat Jaedun, yang menyimpulkan bahwa kinerja 

guru yang sudah tersertifikasi tidak lebih baik dari 

guru yang belum tersertifikasi atau cenderung 

menurun. Ini dikarenakan tidak adanya pengawasan 

atau evaluasi lebih lanjut terhadap kinerja guru yang 

sudah tersertifikasi.  
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Namun semua penelitian tersebut sangat jauh 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tethys. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Tethys 

menyatakan bahwa kinerja guru bersertifikat 

berkategori baik dalam perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Sedangkan untuk indikator pengelolaan ruang kelas, 

penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode 

pembelajaran, penggunaan media belajar dan sumber 

belajar, kinerja guru bersertifikasi dikategorikan cukup 

baik. 

Berdasarkan sejumlah penelitian diatas jelas 

bahwa kinerja guru bersertifikasi perlu untuk 

dievaluasi secara berkala dan lebih mendalam. 

Penelitian yang akan dilakukan penulis ini berbeda 

dengan penelitian - penelitian sebelumnya yang 

mengevaluasi kinerja guru dengan tolok ukur APKG. 

Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi kinerja guru 

bersertifikasi dengan tolok ukur model evaluasi 

Charlotte Danielson. Model evaluasi kinerja guru 

Charlotte Danielson sudah diterapkan dibeberapa 

sekolah di Amerika Serikat. Pada era globalisasi ini, 

kinerja guru di Indonesia juga perlu dievaluasi 

kinerjanya dengan menggunakan evaluasi yang sudah 

diterapkan di negara-negara besar lainnya. Dengan 

demikian kita dapat mengetahui kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki oleh guru Indonesia, sehingga 

mereka bisa membandingkan kinerjanya dengan 

kinerja guru lain di negara lain. Penelitian evaluasi ini 

diharapkan bisa membantu guru dalam meningkatkan 
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kualitas pengajarannya dan secara tidak langsung 

dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga 

pendidikan di Indonesia bisa lebih ditingkatkan lagi, 

dan tidak jauh tertinggal kualitasnya dengan negara-

negara yang sudah maju di bidang pendidikan. 

 

2.8. Kerangka pikir 

 Berikut adalah bagan kerangka pikir dalam 

penelitian ini:  

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Guru yang sudah tersertifikasi dituntut untuk 

memiliki kinerja yang tinggi dan memiliki etos kerja 

yang tinggi pula. Guru harus mampu menguasai empat 

domain, diantaranya merencanakan dan 

mempersiapkan pembelajaran, mengelola kelas, 

memimpin proses pembelajaran, dan juga mempunyai 

tanggung jawab professional sebagai seorang guru. 

Maka dari itu akan dilakukan evaluasi kinerja mengajar 

guru bersertifikasi, untuk mengetahui kinerja guru 

tersebut sudah optimal atau belum. Hasil evaluasi ini 

bisa dijadikan rekomendasi bagi guru yang 

bersangkutan jika kinerjanya masih dibawah standar.  


