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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini diuraikan analisis atau hasil 

penelitian beserta pembahasannya. Hasil analisis dan 

pembahasannya merupakan jawaban atas persoalan 

penelitian yang terdapat pada bab satu. Pembahasan 

bab ini berkaitan dengan kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga. 

4.1. Deskripsi Lokasi dan Kegiatan Penelitian  

Penelitian dilakukan pada guru kelas VII 

bersertifikasi yang bekerja di SMP Negeri 3 Salatiga 

yang berlokasi di Jalan Stadion No 4 Salatiga. SMP 

Negeri 3 Salatiga dulunya berasal dari Sekolah 

Menengah Ekonomi Pertama Negeri Salatiga yang 

didirikan pada tanggal 1 Agustus 1954. Pada 

pertengahan tahun 1979/1980 SMEP Negeri Salatiga 

berintegrasi menjadi SMP Negeri 3 Salatiga. Seiring 

dengan perkembangan jaman, terus menerus berbenah 

diri dan bertransformasi demi peningkatan mutu 

sekolah dan lulusan. Pembangunan serta peningkatan 

kualitas pelayanan dan pengajaran terus dilakukan. 

Kini prestasi demi prestasi telah diraih SMP Negeri 3 

Salatiga baik di bidang akademis maupun non 

akademis. Bahkan sekarang SMP Negeri 3 Salatiga 

menjadi sekolah rujukan para atlet. 

Dengan berslogan “Netisa Jaya nan SEGAR 

(Santun Energik Gembira Arif Re-evaluasi” , SMP Negeri 

3 salatiga mempunyai visi “Kejar Prestasi”. Pelopor 
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dalam IPTEK yang dilandasi IMTAQ. Teladan dalam 

bersikap, bertindak, berwawasan kebangsaan, dan 

lingkungan untuk mewujudkan SMP Negeri 3 nan 

SEGAR.” 

Adapun misi dari SMP Negeri 3 Salatiga adalah 

sebagai berikut: 

1. Menggiatkan minat belajar 

2. Mewujudkan kualitas lulusan 

3. Membentuk generasi yang cerdas, terampil, dan 

kreatif, berdedikasi dan cinta tanah air. 

4. Mewujudkan semangat dan prestasi kerja yang 

dilandasi dengan kekeluargaan dan keteladanan. 

5. Menciptakan keselarasan, keseimbangan emosi 

intelektual, dalam mewujudkan situasi yang 

kondusif menuju terwujudnya tujuan pendidikan 

nasional. 

Pada tahun pelajaran 2016 / 2017, SMP Negeri 3 

Salatiga memiliki 27 rombongan belajar, dengan 

pembagian kelas VII ada 7 kelas dengan total 240 

siswa. Kelas VIII ada 9 kelas dengan total 243 siswa. 

Kelas IX ada 8 siswa dengan total  240 siswa. 

Sedangkan jumlah guru ada 46 guru, guru yang 

bersertifikasi ada 39 guru, dan guru yang belum 

bersertifikasi ada 7 guru.  

Dalam penelitian ini lima guru bersertifikasi akan 

dievaluasi kinerja mengajarnya mulai dari persiapan 

dan perencanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, 

proses pembelajaran, dan tanggung jawab profesional 

nya. Akan diteliti pula dokumen RPP, daftar nilai yang 

dimiliki guru. Untuk memperkuat hasil, dilakukan 
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wawancara terstruktur dengan responden kepala 

sekolah dan guru, pengisian rubrik penilaian kinerja 

oleh wakil kepala sekolah yang berisi tentang kinerja 

guru bersertifikasi.  

 

4.2. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan peneliti kepada kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, guru subject (guru 

bersertifikasi), dan siswa di SMP Negeri 3 Salatiga. 

Peneliti  memberikan  kuesioner untuk siswa dan 

rubrik penilaian kinerja guru bersertifikasi untuk wakil 

kepala sekolah. Selain itu peneliti melakukan 

wawancara dengan guru subject dan kepala sekolah 

dan juga melakukan observasi. Hasil penelitian 

diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner 

siswa, rubrik penilaian kinerja, dan studi dokumentasi. 

Hasil data kuesioner siswa ataupun hasil dari rubrik 

penilaian kinerja guru oleh wakasek akan 

dibandingkan dengan hasil wawancara guru, siswa, 

dan kepsek. Selanjutnya dari hasil tersebut akan 

dibandingkan dengan hasil observasi dan studi 

dokumentasi, sehingga data yang diperoleh benar-

benar valid.  

Berikut data dan informasi yang diperoleh peneliti 

dari subject penelitian atau informasi terkait dengan 

kinerja guru bersertifikasi: 
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4.2.1.Persiapan dan Perencanaan Pembelajaran 

(DOMAIN 1) 

Pada domain satu terdiri dari 6 komponen, 

dimana masing-masing komponen mempunyai 

beberapa indikator. Domain satu adalah tentang 

persiapan dan perencanaan pembelajaran, oleh karena 

itu data yang diperoleh hanyalah dari rubrik penilaian 

kinerja guru, wawancara guru subject dan kepala 

sekolah, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut 

adalah hasil data penelitian yang diperoleh: 

Berdasarkan hasil rubrik penilaian kinerja guru 

yang diisi oleh wakil kepala sekolah pada domain 1 , 

diperoleh hasil dari tiap – tiap komponen sebagai 

berikut: 

(1) Komponen 1A menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam menunjukkan pengetahuan tentang standar 

kompetensi dan strategi pembelajaran. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Tabel 4.1 

Pengetahuan guru tentang standar kompetensi dan 

strategi pembelajaran. 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 
1.1 Guru mengetahui, memahami, dan 

menguasai materi yang akan diajarkan 
dan juga struktur – struktur pembelajaran 
(standar kompetensi, kompetensi dasar, 
konsep dan keterampilan). 

3 3 4 3 3 

1.2 Guru mengetahui standar kompetensi dan 
kompetensi dasar yang digunakan pada 
mata pelajarannya dan dapat 
menggunakannya untuk mendesain 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran serta dapat memperkirakan 
alokasi waktu yang diperlukan 

3 3 4 3 3 

1.3 Guru menyusun materi, perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran berisi informasi 
yang tepat, mutakhir, dan yang membantu 
siswa memahami konsep pembelajaran 
dengan lebih mudah sehingga membuat 
pembelajaran menjadi lebih efektif.  

3 4 4 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 1 komponen 1A 

 

Berdasarkan hasil rubrik pada komponen 1A 

tentang menunjukkan pengetahuan materi dan strategi 

pembelajaran, terlihat bahwa ada guru yang 

menunjukkan kinerja pada level 3 dan level 4. Hal ini 

berarti bahwa tiga guru ( ZM, DW, dan SM) memiliki 

skor 75%, satu guru (JH) memiliki skor  83% dan satu 

guru (TA) memiliki skor 100%. Ini berarti empat guru 

(ZM, DW, SM dan TA) mempunyai kinerja yang baik 

dan satu guru (JH) mempunyai kinerja yang sangat 

baik. 

Hasil ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

guru SM yang menyatakan bahwa: 

“Guru sudah mendapatkan silabus dari dinas 

pendidikan, dan kemudian membuat RPP bersama guru 

– guru lainnya yang mengajar pelajaran yang sama atau 
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sering disebut dengan MGMP. RPP dari MGMP inilah 

yang dipakai untuk mengajar siswa di SMP N 3 Salatiga. 

RPP dibuat satu tahun (dua semester) dan pada tahun 

berikutnya guru membuat dengan RPP yang sama 

dengan adanya sedikit revisi berdasarkan pembelajaran 

tahun sebelumnya.” (wawancara tgl17 April 2017) 

Guru JH juga mengatakan bahwa: 

“Semua guru wajib memahami dan menguasai materi 

yang akan diajarkan, termasuk juga memahami standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

teknik penilaian dan sumber belajar.” (wawancara tgl 18 

April 2017) 

Hal ini diperkuat juga dengan hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa: 

“Setiap guru wajib membuat RPP. Kepala Sekolah tidak 

mengharuskan guru untuk membuat RPP sendiri, jadi 

secara tidak langsung Kepala Sekolah memperbolehkan 

guru – guru untuk membuat RPP dengan cara copy 

paste. Namun, meskipun demikian guru wajib 

mengetahui komponen komponen yang ada dalam RPP 

tersebut” (wawancara tgl 21 April 2017) 

Pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti 

melihat RPP yang mereka buat, dan RPP tersebut sudah 

memenuhi kriteria yang baik lengkap dengan standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

teknik penilaian dan sumber belajar. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa guru memiliki pengetahuan tentang 

materi dan strategi pembelajaran yang baik.  
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(2) Komponen 1B menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam menunjukkan pengetahuan tentang 

karakteristik peserta didik. Hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut:   

Tabel 4.2 

Pengetahuan guru tentang karakteristik peserta didik 
ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

1.1 Guru menunjukkan pengetahuan tentang 
perkembangan belajar siswa.  

3 3 3 3 3 

1.2 Guru menunjukkan pengetahuan tentang 
seluruh proses pembelajaran dan memastikan 

bahwa siswa mendapatkan kesempatan yang 
sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

4 4 4 3 3 

1.3 Guru menunjukkan pengetahuan tentang 
minat,  bakat, potensi, pengetahuan, dan 

kemampuan berbahasa  yang dimiliki oleh 
siswa 

3 3 3 3 3 

1.4 Guru menunjukkan pengetahuan tentang latar 
belakang dan karakteristik siswa 

3 3 3 3 3 

1.5 Guru menunjukkan pengetahuan tentang siswa 

yang berkebutuhan khusus atau dengan 
kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti 

aktivitas pembelajaran sehingga mereka tidak 
merasa tersisihkan / minder. 

3 3 3 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 1 komponen 1B 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 1B tentang 

menunjukkan pengetahuan karakteristik peserta didik 

terlihat bahwa ada guru yang menunjukkan kinerja 

pada level 3 dan level 4. Hal ini berarti bahwa tiga guru 

(ZM,JH, dan TA) memiliki skor 80%, dua guru (DW, SM) 

memiliki skor 75%.  Ini berarti kelima guru mempunyai 

kinerja yang baik.  

Hasil rubrik ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan guru JH, yang menyatakan bahwa: 

“Guru cukup memahami perbedaan karakteristik yang 

dimiliki siswa. Guru mengetahui siswa mana yang 

berkemampuan rendah, cukup, dan tinggi. Semua guru 

juga mengetahui potensi bakat dan minat yang dimiliki 

tiap siswa. Bagi anak yang mempunyai kemampuan 
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tinggi bisa diikutkan dalam olimpiade.” (wawancara tgl 

18 April 2017) 

  Guru TA juga menyatakan bahwa: 

“Guru tidak pernah membeda-bedakan anak yang 

mempunyai kemampuan tinggi ataupun rendah. Mereka 

memperlakukan sama. Ketika ada siswa yang tidak 

paham dengan materi pelajaran yang diajarkan, guru 

akan mengulang kembali materi tersebut sampai  siswa 

memahaminya. Jika siswa tersebut masih merasa 

kesulitan , guru akan meminta salah seorang siswa 

yang lebih pintar untuk membantu siswa yang kurang. 

Diharapkan dengan bantuan teman sebayanya, si swa 

menjadi lebih termotivasi.” (wawancara tgl 17 Maret 

2017) 

 

  Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan 

bahwa guru memperlakukan semua siswa nya sama, 

baik siswa yang kurang pintar ataupun siswa yang 

pintar. Guru juga berusaha untuk menarik perhatian 

semua siswa agar terfokus pada apa yang akan mereka 

ajarkan. 

  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua guru subjek memahami karakteristik dan latar 

belakang siswanya dengan baik. 

 

(3) Komponen 1C menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam memilih tujuan pembelajaran. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut:   
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Tabel 4.3 

Memilih  tujuan pembelajaran 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

1.1. Guru melaksanakan aktivitas 
pembelajaran dengan rancangan 

yang telah disusun secara lengkap 

dan pelaksanaan aktivitas tersebut 
mengindikasikan bahwa guru 

mengerti tujuan pembelajarannya 

4 4 4 4 3 

1.2. Guru menjelaskan bahwa hasil 

pembelajaran sesuai dengan apa 
yang siswa pelajari, bukan apa yang 

siswa lakukan dan metode penilaian 

haruslah jelas 

4 4 3 3 3 

1.3. Hasil pembelajaran mencerminkan 

jenis pembelajaran yang berbeda 
(kognitif, afektif dan interpersonal). 

4 4 3 3 3 

1.4. Guru selalu memastikan tingkat 
pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran 

4 4 3 3 3 

Sumber: Rubrik domain 1 komponen 1C 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 1C tentang 

memilih tujuan pembelajaran terlihat bahwa ada guru 

yang menunjukkan kinerja pada level 3 dan level 4. Hal 

ini berarti bahwa satu guru (SM) memiliki skor 75%, 

dua guru (TA, DW) memiliki skor 81% dan dua guru 

(ZM, JH) memiliki skor 100%. Ini berarti tiga guru (SM, 

TA, DW) mempunyai kinerja yang baik dan dua guru 

(ZM, JH) mempunyai kinerja yang sangat baik. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru DW, yang menyatakan bahwa: 

“Dalam setiap proses pembelajaran guru selalu 

menggunakan RPP dari MGMP, kemudian 

menjelaskan kepada siswa materi apa yang akan 

diajarkan dan apa yang akan dihasilkan dari 

pembelajaran tersebut. Guru selalu  mengecek  

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan 
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dengan pemberian soal – soal dan tugas – tugas. Soal 

dan tugas yang diberikan sama untuk semua jenis 

karakter siswa, baik yang berkemampuan rendah, 

sedang, ataupun tinggi.”  ( wawancara tgl 18 April 

2017) 

Pada saat peneliti melakukan observasi, guru juga 

sudah menjalankan apa yang tertera di dalam RPP yang 

telah mereka buat. Sebelum memulai pelajaran guru 

terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran di 

hari itu dan hal apa saja yang dibutuhkan untuk 

penilaian pembelajaran. Teknik penilaian juga 

dituliskan secara jelas pada RPP yang dibuat. Teknik 

penilaian terdiri dari tiga aspek yaitu kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Pembelajaran yang diadakan juga 

menunjukkan keterampilan interpersonal, yang terlihat 

pada saat siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 

untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru 

memahami atau mengerti tujuan pembelajaran yang 

mereka ajarkan dengan baik.  

 

(4) Komponen 1D menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam menunjukkan pengetahuan tentang materi 

pembelajaran yang akan digunakan. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut:   
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Tabel 4.4 

Pengetahuan guru tentang materi pembelajaran yang 

digunakan 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

1.1. Guru memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran  

3 3 4 4 3 

1.2. Guru merancang sendiri rencana 
dan materi pembelajaran yang sesuai 

dengan silabus (tidak copy paste). 

4 4 3 3 3 

1.3.  Guru menggunakan materi dan 

aktivitas pembelajaran yang dapat 

memunculkan daya kreativitas dan 
kemampuan berpikir kritis siswa 

3 4 4 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 1 komponen 1D 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 1D tentang 

menunjukkan pengetahuan materi pembelajaran yang 

digunakan terlihat bahwa ada guru yang menunjukkan 

kinerja pada level 3 dan level 4. Hal ini berarti bahwa 

satu guru  (SM) memiliki skor 75%, dua guru (ZM, DW) 

memiliki skor 83% dan dua guru (JH, TA) memiliki skor 

92%. Ini berarti tiga guru (SM, ZM, DW) mempunyai 

kinerja yang baik dan dua guru (JH, TA) mempunyai 

kinerja yang sangat baik. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru ZM, yang menyatakan bahwa: 

“Ada beberapa guru yang memakai RPP dari MGMP 

100% tetapi ada juga yang membuat RPP sendiri namun 

tetap berpegang pada RPP MGMP. Karena siswa kelas 

VII menggunakan kurikulum 2013, maka dari itu 

semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

membutuhkan siswa utuk berpikir kritis dan berusaha 

untuk memecahkan masalah sendiri tetapi tetap masih 

dalam pengawasan guru. Dengan kata lain, siswa 

diminta untuk memikirkan penyelesaian masalahnya 
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terlebih dahulu, kemudian nanti disampaikan didepan 

kelas, dan guru akan membimbing apakah pemecahan 

masalah mereka sudah tepat atau belum.” (wawancara 

tgl 18 April 2017) 

Ketika peneliti mengobservasi guru ketika 

mengajar, guru memberikan pertanyaan untuk siswa 

dan meminta siswa untuk berdiskusi dengan temannya 

untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Dan siswa 

cukup menyukai metode pengajaran diskusi ini, karena 

siswa jadi bisa berinteraksi dengan temannya. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa guru 

memilih tujuan pembelajaran yang sesuai, dan dapat 

menarik minat siswa untuk berpikir lebih kritis. 

 

(5) Komponen 1E mengobservasi kinerja guru 

bersertifikasi dalam merancang pembelajaran yang 

logis. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:   

Tabel 4.5 
Guru merancang pembelajaran yang logis 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

1.1.Guru merancang instruksi pembelajaran 
dengan melibatkan siswa dan untuk 
memajukan pengetahuan  mereka 

4 4 3 3 3 

1.2.Guru menggunakan alat bantu mengajar, 

dan atau audio-visual aids (termasuk TIK) 
untuk meningkatkan motivasi belajar 
siswa dalam mencapai tujuan 
pembelajaran 

4 4 3 3 3 

1.3.  Guru mengatur pembelajaran kelompok 
untuk mendukung pembelajaran siswa 

4 4 3 3 3 

1.4.Guru menghasilkan pembelajaran yang 

jelas dan berurutan  
3 3 3 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 1 komponen 1 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 1E tentang 

merancang pembelajaran yang logis terlihat bahwa ada 

guru yang menunjukkan kinerja pada level 3 dan 
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level4. Hal ini berarti bahwa tiga guru (TA, DW, SM) 

memiliki skor 80%, dan dua guru (JH, ZM) memiliki 

skor 94%. Ini berarti tiga guru (TA, DW, SM) 

mempunyai kinerja yang baik dan dua guru ( JH, ZM) 

mempunyai kinerja yang sangat baik. 

Adapun hasil wawancara dengan guru TA, 

memperkuat hasil rubrik. Dia menyatakan bahwa: 

“Guru mengajar menggunakan Visual Aids untuk 

membantu mereka menyampaikan materi pembelajaran 

agar mudah dipahami oleh siswa. Terkadang mereka 

menggunakan LCD, memutarkan tayangan film, 

menggunakan alat peraga, atau bahkan mereka 

meminta siswa yang membuat alat peraga sendiri agar 

siswa lebih memahami konsep pelajaran yang diajarkan. 

Namun, pemakaian alat bantu mengajar ini disesuaikan 

dengan materi yang diajarkan. Jadi tidak setiap 

pertemuan guru menggunakan alat bantu mengajar. 

Mereka cenderung lebih banyak menggunakan metode 

ceramah dan diskusi.  (wawancara tgl 17 April 2017) 

 

Pada saat peneliti melakukan observasi, guru tidak 

mengajar menggunakan Visual Aids, namun guru 

mengajar dengan metode ceramah, diskusi, kegiatan 

diluar kelas. Meskipun demikian, siswa tetap antusias 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru mengajak 

siswa untuk berpartisipasi saat proses pembelajaran, 

guru juga berhasil menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan meskipun hanya dengan metode 

diskusi, ceramah, dan kegiatan diluar kelas. Oleh 

karena itu guru termasuk dalam kategori baik dalam 

merancang pembelajaran yang logis. 
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(6) Komponen 1F mengobservasi kinerja guru 

bersertifikasi dalam menilai pembelajaran siswa. 

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. 6 

Guru menilai pembelajaran siswa 

ASPEK PENILAIAN 
 

Z
M 

J
H 

T
A 

D
W 

S
M 

1.1. Guru membuat penilaian yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 
3 4 4 4 4 

1.2.Guru menjelaskan kriteria dan standar 

penilaian secara detail kepada siswa 
4 4 3 4 3 

1.3. Guru melakukan evaluasi formatif (suatu 

tes hasil belajar dimana evaluasi tersebut 
mempunyai suatu tujuan untuk dapat 

mengetahui, sudah sejauh manakah siswa 

itu telah terbentuk (sudah sesuai dengan 
tujuan pengajaran yang telah ditentukan) 

setelah mereka mengikuti suatu proses 

pembelajaran dalam jangka waktu 
tertentu).  

4 4 4 3 3 

1.4. Guru menggunakan hasil penilaian 
untuk merencanakan pembelajaran 

berikutnya 

4 4 3 3 4 

Sumber: Rubrik domain 1 komponen 1F 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 1F tentang 

menilai pembelajaran siswa terlihat bahwa ada guru 

yang menunjukkan kinerja pada level 3 dan level 4. Hal 

ini berarti bahwa tiga guru (TA, DW, SM) memiliki skor 

88%, satu guru (ZM) memiliki skor 94 % dan satu guru 

(JH) memiliki skor 100%. Ini berarti tiga guru (TA, DW, 

SM) mempunyai kinerja yang baik dan dua guru (ZM, 

JH) mempunyai kinerja yang sangat baik. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, 

guru JH menyatakan bahwa: 

“… karena mereka memakai kurikulum 2013 maka 

proses penilaian sudah sangat jelas. Guru tidak hanya 
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mengambil nilai dari pengetahuan nya saja namun 

termasuk nilai sikap dan psikomotorik siswa. Nilai hasil 

pengetahuan dijadikan tolok ukur apakah siswa sudah 

memahami materi yang diajarkan atau belum. Jika 

dirasa nilai belum memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal maka guru akan mengadakan remidi atau akan 

menjelaskan kembali materi yang dianggap siswa sulit.” 

( wawancara, 18 April 2017) 

 

Selanjutnya ketika peneliti melakukan observasi, 

sebelum memberikan tugas kepada siswa terlebih 

dahulu guru menjelaskan kriteria penilaian apa saja 

yang dibutuhkan. Guru juga mempunyai teknik 

penilaian yang jelas didalam RPP. Untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan, guru meminta siswa untuk mengerjakan nya 

di papan tulis. Ketika siswa sudah memahaminya, 

berarti guru akan melanjutkan materi berikutnya. Jika 

siswa belum memahami, maka guru akan menjelaskan 

kembali. 

 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa guru 

melakukan penilaian pembelajaran dengan baik. Dan 

menggunakan hasil penilaian tersebut untuk 

merancang pembelajaran berikutnya. 

  

1.2.2  Pengelolaan Ruang Kelas (Domain 2) 

Pada domain dua terdiri dari 5 komponen, 

dimana masing-masing komponen mempunyai 

beberapa indikator. Domain dua adalah tentang 

pengelolaan ruang kelas, oleh karena itu data yang 

diperoleh hanyalah dari rubrik penilaian kinerja guru, 

wawancara guru subject, observasi, dan studi 



70 
 

dokumentasi. Berikut adalah hasil data penelitian yang 

diperoleh: 

Berdasarkan hasil rubrik penilaian kinerja guru 

oleh wakil kepala sekolah pada domain 2 , diperoleh 

hasil dari tiap – tiap komponen sebagai berikut: 

(1)  Komponen 2A menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam menciptakan suasana belajar yang diliputi 

sikap saling menghargai dan guru murid memiliki 

hubungan yang baik. Hasil yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Guru menciptakan suasana belajar yang diliputi 

dengan sikap saling menghargai dan saling 

berhubungan baik 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

2. 1. Guru berinteraksi dengan siswa, 
baik berupa perkataan ataupun 

tindakan untuk mendorong siswa 

memahami dan menggunakan 
informasi yang disampaikan 

4 4 3 3 3 

2. 2. Guru menciptakan suasana 
kelas dimana antara satu siswa 

dengan siswa yang lain saling 
menghormati dan menghargai. Guru 

memberi kesempatan siswa untuk 

berinteraksi dengan siswa lainnya 

4 4 4 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 2 komponen 2A 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 2A tentang 

menciptakan suasana belajar yang diliputi dengan 

sikap saling menghargai dan saling berhubungan baik 

terlihat bahwa ada guru yang menunjukkan kinerja 

pada level 3 dan level 4. Hal ini menunjukkan bahwa 

dua guru (ZM, JH) memiliki skor 100%, satu guru (TA) 

memiliki skor 88% dan dua guru (DW, SM) memiliki 
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skor 75%. Ini berarti tiga guru (DW, SM, TA) 

mempunyai kinerja yang baik dan dua guru (ZM, JH) 

mempunyai kinerja yang sangat baik. 

Hasil rubrik tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan guru ZM yang berpendapat bahwa: 

“Saya sangat menghargai siswa. Saya  bertutur kata 

baik saat pembelajaran berlangsung ataupun diluar 

pembelajaran. Beberapa guru juga sangat dekat dengan 

siswa, mereka berusaha untuk menjalin komunikasi 

dengan siswa. Setelah mendapatkan perhatian dari 

siswa, guru dapat dengan mudah memberikan 

penjelasan tentang materi pembelajaran. Dengan kata 

lain, ketika siswa menyukai guru tersebut, secara tidak 

langsung mereka akan dengan mudah menerima 

informasi yang disampaikan oleh guru.” (wawancara tgl 

18 April 2017) 

 

 Begitu juga saat peneliti melakukan observasi, 

beberapa guru tampak sangat dekat atau tidak menjaga 

jarak dengan siswa. Sehingga siswa merasa nyaman 

dan tidak takut terhadap guru tersebut. Diawali rasa 

nyaman dengan guru maka proses pembelajaran akan 

berjalan dengan baik. Pada saat pembelajaran, guru 

juga sering memberikan tugas untuk dikerjakan secara 

berkelompok. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Dengan demikian, secara tidak langsung siswa 

berinteraksi dengan teman lainnya. 

 Berdasarkan hasil rubrik, wawancara, dan 

observasi maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

dalam menciptakan suasana belajar yang diliputi 
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dengan sikap saling menghargai dan saling 

berhubungan baik termasuk kategori baik. 

 

(2) Komponen 2B menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam mengembangkan budaya belajar didalam 

kelas sehingga tercipta proses KBM yang baik dan 

bermanfaat. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Guru mengembangkan budaya belajar 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

1.1. Pada saat pembelajaran 

berlangsung, guru menyampaikan 
nilai – nilai pendidikan dari apa yang 

dipelajari siswa. 

4 4 3 3 3 

1.2. Siswa antusias mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru 

meskipun tugas tersebut menantang 
(sedikit sulit) 

4 4 4 3 3 

1.3. Siswa yakin dengan kemampuan 

mereka, sehingga mereka mau 

menghabiskan energinya untuk 
mengerjakan tugas tersebut dan 

bangga dengan hasil yang mereka 

kerjakan. 

4 4 3 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 2 komponen 2B 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 2B tentang 

mengembangkan budaya belajar terlihat bahwa ada 

guru yang menunjukkan kinerja pada level 3 dan level 

4. Hal ini menunjukkan bahwa dua guru (ZM, JH) 

memiliki skor 100%, satu guru (TA) memiliki skor 83% 

dan dua guru (DW, SM) memiliki skor 75%. Ini berarti 

tiga guru (DW, SM, TA) mempunyai kinerja yang baik 

dan dua guru (ZM, JH) mempunyai kinerja yang sangat 

baik. 
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Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara guru, 

dimana guru SM menyatakan bahwa: 

“Ketika guru memberikan tugas secara berkelompok 

pada siswa, siswa tersebut sangat antusias dalam 

mengerjakannya. Siswa senang untuk bekerjasama 

dalam kelompok. Tugas yang diberikan pada siswa 

misalnya saja mereka diminta guru untuk membuat 

ringkasan pembelajaran dalam bentuk power point. Dan 

menurut guru yang menilai, hasil karya siswa justru 

lebih bagus daripada yang dibuat oleh guru mereka.” 

(wawancara tgl 17 April 2017) 

Selain guru SM, guru ZM juga menyatakan 

bahwa: 

“Ketika siswa diberi tugas bahasa inggris untuk 

membuat dialog dengan teman. Siswa juga antusias 

melakukannya meskipun bahasa inggris cukup susah 

bagi mereka. Akan tetapi mereka tetap mau membuat 

dialog sebisa mereka dengan membuka kamus ataupun 

membuka google translate.” (Wawancara tgl 18 April 

2017) 

Hal tersebut juga tampak pada saat peneliti 

melakukan observasi. Siswa sangat antusias sekali 

dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru, meskipun sebenarnya kegiatan itu cukup sulit. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

dalam mengembangkan budaya belajar baik. 

 

(3) Komponen 2C  menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam mengelola kelas pada saat KBM berlangsung. 

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Guru mengelola kelas 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

2.1. Guru membantu siswa untuk 
mengembangkan kemampuan 

mereka bekerja sama dalam 

kelompok atau secara mandiri. 

3 3 3 3 3 

2.2. Guru melibatkan para siswa dalam 

berbagai jenis kegiatan: kelompok 
besar, kelompok kecil, karya 

mandiri dengan waktu yang cukup. 
Siswa memahaminya dan 

menjalankan  perintah itu dengan 

baik. 

3 3 3 3 3 

2.3. Guru memiliki dan mempersiapkan 

sebelumnya semua bahan - bahan 
yang diperlukan untuk 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

3 3 3 3 3 

2.4. Guru membagi waktu dengan baik, 

sehingga guru bisa mengatur setiap 

kegiatan pembelajaran dengan 
waktu yang tepat 

3 3 3 3 3 

2.5. Guru mau membagi pengalamannya 
dengan teman sejawat, termasuk 

mengundang mereka untuk 

mengobservasi cara mengajarnya 
dan memberikan masukan. 

3 3 3 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 2 komponen 2C 

 

Berdasarkan hasil rubrik pada komponen 2C 

tentang mengelola kelas terlihat bahwa kelima guru 

menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima guru memiliki skor 75%. 

Ini berarti kelima guru mempunyai kinerja yang baik. 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara guru, 

guru TA menyatakan bahwa: 

“Guru menggunakan metode pembelajaran kontekstual, 

sehingga guru tidak hanya menyampaikan 

pembelajaran menggunakan metode ceramah tapi bisa 

menggunakan metode diskusi, melihat film / video, 
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menayangkan slide power point, pengamatan diluar 

kelas, dll. Untuk kegiatan diskusi,  siswa diminta 

membentuk kelompok kecil 3-4 orang untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Didalam kelompok 

tersebut dicampur antara anak yang berkemampuan 

rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga siswa bisa 

berbaur, dan anak yang berkemampuan tinggi bisa 

mengajari siswa yang berkemampuan rendah.” 

(wawancara tgl 17April 2017) 

Guru JH juga menambahkan pendapatnya bahwa: 

“Setiap setahun dua kali diadakan PKG (penilaian 

kinerja guru) dan penilaian tersebut dilakukan oleh 

teman sejawatnya, atau lebih tepatnya teman seniornya, 

bukan kepala sekolah.” (wawancara tgl 18 April 2017) 

 

 Hal ini juga terlihat pada saat peneliti melakukan 

observasi, sebelum mulai untuk mengajar guru sudah 

mempersiapkan semua materi pembelajaran. Di dalam 

proses pembelajaran guru membagi siswa untuk 

bekerja kelompok dan siswa cukup antusias 

melakukannya. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja kelima guru dalam mengelola kelas termasuk 

kategori baik.  

 

(4) Komponen 2D  menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam mengatur perilaku siswa pada saat KBM 

berlangsung. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.10 

Guru mengatur perilaku siswa 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

2.1. Guru menjelaskan standar perilaku 
yang harus di pahami oleh siswa, 

sehingga siswa mengerti apa yang 

harus mereka lakukan dan yang 
tidak boleh dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung. 

3 3 4 4 3 

2.2. Guru memastikan bahwa semua 

siswa mendapatkan kesempatan 
yang sama untuk berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

4 4 4 3 3 

2.3. Guru membantu mengembangkan 

potensi / bakat yang dimiliki siswa 

dan mengatasi kekurangan / 
kesulitan yang dihadapi siswa. 

3 3 3 3 3 

2.4. Guru menyikapi kesalahan yang 
dilakukan siswa dengan bijaksana, 

tidak menggunakan tindakan yang 

bisa menimbulkan gangguan fisik 
ataupun psikis dan tetap 

menghargai martabat siswa. 

3 3 4 3 3 

 Sumber: Rubrik domain 2 komponen 2D 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 2D tentang 

mengatur perilaku siswa terlihat bahwa ada guru yang 

menunjukkan kinerja pada level 3 dan level 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa tiga guru (ZM, JH, SM) memiliki 

skor 81%, satu guru (TA) memiliki skor 94% dan satu 

guru (DW) memiliki skor 75%. Ini berarti empat guru 

(ZM, JH, SM, DW) mempunyai kinerja yang baik dan 

satu guru (TA) mempunyai kinerja yang sangat baik. 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, guru 

JH menyatakan bahwa: 

“Saya termasuk guru yang tegas dalam menghadapi 

perilaku siswa namun bisa juga santai. Seperti misalnya 

ketika siswa tidak mengerjakan PR, guru tersebut 
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memberi hukuman anak untuk lari keliling lapangan, 

kadang juga meminta anak untuk membawa tanaman 

kesekolah sekaligus merawatnya disekolah.” 

(wawancara tgl 18 April 2017) 

  Berbeda dengan pendapat guru JH, guru ZM 

menyatakan bahwa: 

“saya termasuk guru yang tidak pernah memberikan PR 

sama sekali pada siswa. Guru ZM tidak mau 

memberatkan siswa dengan begitu banyak PR. Guru ZM 

juga tidak pernah marah ketika ada anak yang berbuat 

kesalahan. Dia hanya akan menegur saja. ” ( wawancara 

tgl 18 April 2017) 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kelima guru 

ini mempunyai cara yang berbeda untuk mengatasi 

perilaku siswa. Ada guru yang bersikap tegas, ada yang 

bersikap biasa saja / membiarkan begitu saja, dan ada 

yang menegur. Namun kelima guru ini memiliki 

kesamaaan yaitu memastikan bahwa semua siswa 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima guru ini 

memiliki kinerja yang baik dalam mengatur perilaku 

siswanya, meskipun dengan cara yang berbeda. 

 

(5) Komponen 2E  menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam penataan ruang kelas pada saat KBM 

berlangsung. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.11 

Guru menata ruang kelas 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

2.1. Guru memastikan bahwa ruang 
kelas untuk belajar aman, nyaman, 

dan memiliki fasilitas lengkap 

untuk sarana pembelajaran, 
sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif dan 

lancar. 

3 3 3 3 3 

2.2. Guru mengatur posisi ruang kelas, 
baik tempat duduk siswa atau alat – 

alat yang digunakan untuk 

mengajar, sehingga guru bisa 
dengan mudah mengakses layanan 

ke semua siswa dan begitu juga 

dengan siswa bisa lebih mudah 
memperhatikan guru yang sedang 

mengajar. 

3 3 3 3 3 

  Sumber: Rubrik domain 2 komponen 2E 

Berdasarkan Rubrik pada komponen 2E tentang 

menata ruang kelas terlihat bahwa kelima guru 

menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini dapat 

diartikan  bahwa kelima guru memiliki skor 75%. Ini 

berarti kelima guru mempunyai kinerja yang baik. 

  Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara guru, 

guru SM menyatakan bahwa: 

“Pada saat pembelajaran posisi tempat duduk siswa 

selalu menghadap ke guru dan papan tulis. Hanya saja 

ketika ada kegiatan diskusi, siswa mengubah tempat 

duduk berkelompok dengan teman sekelompoknya. 

Kadang – kadang supaya tidak bosan, guru meminta 

siswa untuk belajar diluar kelas untuk melakukan 

pengamatan lingkungan ataupun untuk berdiskusi 

dengan teman untuk menemukan sebuah pemecahan 

masalah. Dan ternyata siswa lebih menyukai kegiatan 

ini.” ( wawancara tgl 17 April 2017) 
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Pada saat observasi, peneliti juga melihat bahwa 

guru tidak mengatur posisi tempat duduk siswa. Siswa 

tetap duduk menghadap papan tulis berjajar / bersaf. 

Untuk fasilitas, disetiap kelas sudah terdapat LCD 

Proyektor yang bisa digunakan guru setiap saat.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru dalam menata ruang kelas sudah cukup baik. 

Namun masih ada yang perlu diperbaiki yaitu menata 

susunan tempat duduk perlu diubah supaya anak tidak 

bosan dengan suasana kelas. 

 

4.2.3.Pembelajaran (Domain 3) 

Pada domain tiga terdiri dari lima komponen, 

dimana masing-masing komponen mempunyai 

beberapa indikator. Domain tiga adalah tentang saat 

pembelajaran berlangsung, oleh karena itu data yang 

diperoleh hanyalah dari rubrik penilaian kinerja guru, 

wawancara guru subject dan kepala sekolah, kuesioner 

siswa, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut 

adalah hasil data penelitian yang diperoleh: 

Berdasarkan hasil Rubrik oleh wakil kepala sekolah 

pada domain 3 , diperoleh hasil dari tiap – tiap 

komponen sebagai berikut: 

(1) Komponen 3A  menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam cara guru tersebut berkomunikasi dengan 

siswa. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 

Guru berkomunikasi dengan siswa. 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

3. 1. Guru mengkomunikasikan tujuan 
pembelajaran dengan jelas kepada 

siswa 

3 3 3 3 3 

3. 2. Guru memberikan petunjuk 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

baik secara lisan ataupun tertulis 
dengan jelas, sehingga siswa 

memahami apa yang harus 
dilakukan selama pembelajaran, 

khususnya jika siswa bekerja 

mandiri atau dengan teman kelasnya 
tanpa arahan / bimbingan guru. 

3 3 3 3 3 

3. 3. Guru terampil ketika menjelaskan 
konsep dan strategi kepada siswa, 

menggunakan bahasa yang jelas, 

analogi yang imajinatif dan metafora, 
menghubungkan penjelasannya 

dengan minat dan kehidupan siswa 

diluar sekolah. 

3 3 3 3 3 

3. 4. Guru berbicara menggunakan 

bahasa yang tepat, sopan, dan 
memakai kosakata akademik yang 

mudah dipahami siswa sehingga 

membuat siswa lebih mudah 
mengingat dan mengulang apa yang 

sudah dijelaskan oleh guru. 

4 4 3 3 3 

  Sumber: Rubrik domain 3 komponen 3A 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 3A tentang 

berkomunikasi dengan siswa terlihat bahwa ada guru 

yang menunjukkan kinerja pada level 3 dan level 4. Hal 

ini menunjukkan bahwa dua guru (ZM, JH) memiliki 

skor 81%, dan tiga guru (TA, DW, SM) memiliki skor 

75%. Ini berarti kelima guru mempunyai kinerja yang 

baik. 

Hasil Rubrik diperkuat dengan hasil yang 

diperoleh peneliti saat observasi. Sebelum memulai 
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pembelajaran, guru menjelaskan tujuan terlebih 

dahulu kepada siswa, apa yang akan mereka lakukan 

hari itu. Bahasa yang digunakan juga sopan dan 

mudah dipahami oleh siswa. Komunikasi dua arah 

antara guru dan siswa tetap terjadi dengan baik. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja kelima 

guru dalam berkomunikasi dengan siswa termasuk 

kategori baik. 

 

(2) Komponen 3B  menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi 

pada saat KBM berlangsung. Hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Guru menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

1.1. Guru memberikan pertanyaan 

berkualitas tinggi sehingga membuat 
siswa berpikir dan berefleksi, untuk 

memperdalam pemahaman mereka, 

dan untuk mengetes ide dan 
pengetahuan mereka. 

4 4 3 4 3 

1.2. Guru mengembangkan 
pembelajaran melalui diskusi. Guru 

menggunakan teknik tanya jawab 

dan diskusi, sehingga siswa belajar 
melalui keterlibatan mereka dalam 

diskusi dengan menjelaskan dan 
membenarkan penalaran dan 

kesimpulan mereka. Siswa juga 

belajar memberikan argument yang 
logis dan juga kritik. 

4 4 3 3 3 

1.3. Guru menggunakan berbagai teknik 
untuk membangkitkan semangat 

semua siswa untuk ikut serta dalam 

diskusi dan membimbing siswa 
untuk memastikan hasilnya. 

4 4 3 3 3 

Sumber: Rubrik domain 3 komponen 3B 
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Berdasarkan rubrik pada komponen 3B tentang 

menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi terlihat 

bahwa ada guru yang menunjukkan kinerja pada level 

3 dan level 4. Hal ini menunjukkan bahwa dua guru 

(ZM, JH) memiliki skor 100%, dua guru (TA, SM) 

memiliki skor 75% dan satu guru (DW) memiliki skor 

83%. Ini berarti tiga guru (TA, SM, DW) mempunyai 

kinerja yang baik dan dua guru (ZM, JH) mempunyai 

kinerja yang sangat baik. 

  Hal ini diperjelas lagi dengan hasil wawancara 

guru, guru DW menyatakan bahwa: 

“Dengan diterapkannya Kurikulum 2013, secara tidak 

langsung proses KBM tidak hanya dilakukan dengan 

metode ceramah, namun guru juga menerapkan teknik 

diskusi antar siswa dalam pembelajaran. Siswa 

diharapkan bisa ikut aktif memberikan pendapat 

mereka.” (wawancara tgl 17 April 2017) 

Guru SM juga menambahkan bahwa:  

“Selain itu, di SMP Negeri 3 Salatiga juga sudah 

menerapkan program “Tutor Sebaya” bagi kelas IX. 

Dengan diadakannya tutor sebaya, siswa 

dikelompokkan menjadi 4 – 5 orang dan diacak mulai 

dari anak yang berkemampuan tinggi, sedang dan juga 

kurang. Anak yang memiliki kemampuan tinggi 

diharapkan bisa membantu mengajari anak yang 

berkemampuan sedang atau kurang. Program tutor 

sebaya ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan 

kualitas belajar siswa. Akan tetapi meskipun dilakukan 

program tutor sebaya, guru tetap berperan serta 

mendampingi siswa-siswa tersebut dalam belajar.”  

(wawancara tgl 17 April 2017) 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, juga tampak 

bahwa guru menggunakan teknik pembelajaran 
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berkelompok (diskusi) untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. Dengan metode diskusi, siswa 

senang sekali menyelesaikan tugas dengan teman 

mereka. Mereka saling berbagi tugas untuk bisa 

menyelesaikan masalah bersama.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru 

memiliki kinerja yang baik dalam mengajar 

menggunakan teknik diskusi dan tanya jawab. 

 

(3) Komponen 3C  menilai kinerja guru bersertifikasi 

pada saat KBM berlangsung apakah melibatkan 

semua siswa dalam pembelajaran atau tidak. Hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Guru melibatkan siswa dalam pembelajaran 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 
3.1.  Guru melibatkan semua siswa dalam 

setiap kegiatan pembelajaran dan tugas-
tugas yang berhubungan dengan materi 
pembelajaran. 

4 4 3 3 3 

3.2.  Guru mengelompokkan siswa pada saat 

pembelajaran (seluruh kelas / kelompok 
kecil / berpasangan / individu). Guru 
mengelompokkan berdasarkan latar 
belakang dan keterampilan yang sama 
atau siswa yang pintar disebar di 
kelompok yang berbeda. Ataupun siswa 
memilih kelompokknya masing – masing.  

4 4 3 3 3 

3.3.  Guru tidak hanya menggunakan materi 
resmi dari sekolah, akan tetapi guru 
juga menggunakan sumber materi 
lainnya, yang telah dipilih secara selektif 
sehingga siswa bisa mempelajari materi 
pembelajaran dengan mendalam / lebih  
mudah. 

4 4 3 3 3 

3.4.  Guru merancang waktu pembelajaran 
dengan baik, termasuk untuk refleksi 
dan penutupan 

4 4 3 3 3 

Sumber: Rubrik domain 3 komponen 3C 
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  Berdasarkan rubrik pada komponen 3C tentang 

melibatkan siswa dalam pembelajaran terlihat bahwa 

ada guru yang menunjukkan kinerja pada level 3 dan 

level 4. Hal ini menunjukkan bahwa tiga guru (TA, DW, 

SM) memiliki skor 75%, dua guru (ZM, JH) memiliki 

skor 100%. Ini berarti ketiga guru (TA, DW, SM)  

mempunyai kinerja yang baik dan dua guru (ZM, JH) 

mempunyai kinerja yang sangat baik. 

Pada saat peneliti mengobservasi, guru 

melibatkan semua siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. Pada saat pengelompokan 

siswa dalam diskusi, siswa  yang pintar disebar ke 

beberapa kelompok. Jadi latar belakang dan 

karakteristik siswa dicampur atau diacak. Sehingga 

merata satu kelompok ada siswa yang pintar dan ada 

yang kurang. Guru juga memanfaatkan waktu dengan 

baik, sehingga cukup untuk melakukan refleksi dan 

penutupan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru 

selalu melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan 

baik. Dan dapat merancang waktu pembelajaran 

dengan baik pula.  

 

(4) Komponen 3D  menilai kinerja guru bersertifikasi 

dalam memberikan umpan balik bagi siswa. Hasil 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Guru memberikan umpan balik bagi siswa (penilaian) 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

3.1. Guru menjelaskan tentang kriteria 
penilaian yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

4 4 3 3 3 

3.2. Guru secara tidak langsung 

memonitor siswa saat pembelajaran 

berlangsung. Sehingga guru 
mengetahui tingkat pemahaman 

masing-masing siswa 

3 3 3 3 3 

3.3. Guru memberikan umpan balik 

(komentar terhadap hasil pekerjaan 
siswa). Sehingga siswa menjadi 

lebih termotivasi, untuk 

meningkatkan kinerja belajar 
mereka dan mereka terdorong 

untuk melakukan yang lebih baik 

lagi. 

3 3 3 3 3 

3.4. Guru membimbing siswa dan 

memberikan kesempatan pada 
siswa untuk mengevaluasi hasil 

pekerjaan mereka sendiri (student 

self-assessment) sehingga siswa 
memahami apakah mereka benar – 

benar sudah memahami materi 

pembelajaran yang telah diberikan.  

3 3 3 3 3 

Sumber: Rubrik domain 3 komponen 3D 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 3D tentang 

memberikan umpan balik bagi siswa (penilaian) terlihat 

bahwa ada guru yang menunjukkan kinerja pada level 

3 dan level 4. Hal ini menunjukkan bahwa dua guru 

(ZM, JH) memiliki skor 81%, dan tiga guru (TA, DW, 

SM) memiliki skor 75%. Ini berarti kelima guru 

mempunyai kinerja yang baik. 

  Hasil ini diperkuat dengan wawancara guru, guru 

SM menyatakan bahwa: 
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“Guru selalu memberikan umpan balik (komentar) 

terhadap apa yang dilakukan oleh siswa nya. Misalnya 

saja, siswa diminta mengerjakan soal dipapan tulis, 

bagi yang  bisa mengerjakan akan mendapatkan nilai / 

poin tambahan. Dan situasi ini cenderung 

meningkatkan kemauan siswa untuk mengerjakan soal 

yang diberikan.” (wawancara tgl  17 April 2017) 

 

(5) Komponen 3E  menilai kinerja guru bersertifikasi 

apakah guru menunjukkan sikap fleksibel dan 

responsif (cepat tanggap) terhadap situasi yang 

terjadi pada saat KBM . Hasil yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16 

Guru menunjukkan sikap fleksibel dan responsif 

(cepat tanggap) 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

3.1. Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran dengan 

situasi kelas pada saat 
pembelajaran berlangsung. Guru 

bisa melakukan perubahan strategi 

pembelajaran secara responsif jika 
diperlukan. 

3 3 3 3 3 

3.2. Guru terampil dalam mengatasi hal 
– hal yang tidak terduga pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

3 3 3 3 3 

3.3. Guru membantu siswa dalam 

menghadapi kesulitan dan 

memastikan siswa berhasil 
mengatasi kesulitan yang dihadapi. 

3 3 3 3 3 

 Sumber: Rubrik observasi domain 3 komponen 3E 

 

Berdasarkan hasil rubrik pada komponen 3E 

tentang menunjukkan sikap fleksibel dan responsif 

(cepat tanggap) terlihat bahwa kelima guru 
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menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima guru memiliki skor 75%. 

Ini berarti kelima  guru mempunyai kinerja yang baik.  

 

4.2.4.Tanggung Jawab Profesional (Domain 4) 

Pada domain empat terdiri dari enam komponen, 

dimana masing-masing komponen mempunyai 

beberapa indikator. Domain empat adalah tentang 

tanggung jawab profesional seorang guru, oleh karena 

itu data yang diperoleh hanyalah dari rubrik penilaian 

kinerja guru, wawancara guru subject dan kepala 

sekolah, observasi, dan studi dokumentasi. Berikut 

adalah hasil data penelitian yang diperoleh: 

Berdasarkan hasil Rubrik wakil kepala sekolah 

pada domain 4 , diperoleh hasil dari tiap – tiap 

komponen sebagai berikut: 

(1) Komponen 4A menilai  kinerja guru bersertifikasi 

apakah guru tersebut merefleksikan pengajaran 

setelah KBM berlangsung. Hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Guru merefleksikan pengajaran 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

4. 1. Guru melakukan evaluasi diri secara 
spesifik, lengkap dan didukung dengan 
contoh pengalaman diri sendiri. 

3 3 3 3 3 

4. 2. Guru memiliki catatan masukan dari 
kolega atau hasil penilaian proses 
pembelajaran dari kepala sekolah sebagai 
bukti yang menggambarkan kinerjanya. 

3 3 3 3 3 

4. 3. Guru menggunakan bukti gambaran 
kinerjanya (refleksi) untuk 
mengembangkan perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran selanjutnya 

dalam program pengembangan keprofesian 
mereka. 

3 3 3 3 3 

Sumber: Rubrik domain 4 komponen 4 A 
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Berdasarkan Rubrik pada komponen 4A tentang 

merefleksikan pengajaran terlihat bahwa guru 

menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima guru memiliki skor 75%. 

Ini berarti kelima guru mempunyai kinerja yang baik. 

  Namun, hasil wawancara yang dilakukan dengan 

guru DW menyatakan bahwa: 

“Guru memang melakukan evaluasi diri sendiri tetapi 

tidak secara spesifik dan mendalam. Mereka hanya 

mengevaluasi proses pembelajaran yang telah 

dilakukan, apakah siswa memahami apa yang diajarkan 

guru atau tidak. Ketika siswa belum memahami, maka 

pada pertemuan berikutnya guru akan mengulang 

kembali untuk menerangkan kembali materi yang 

belum dipahami oleh siswa. Guru juga di evaluasi oleh 

teman sejawat mereka untuk mengetahui seberapa baik 

kinerja mengajar mereka. Hanya beberapa guru yang 

dievaluasi atau disupervisi langsung oleh kepala 

sekolah.” (wawancara tgl 17 April 2017) 

 

  Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil 

observasi peneliti. Dimana guru mempunyai catatan 

hasil penilaian dari teman sejawatnya. Guru subject 

dinilai oleh teman seniornya dalam penilaian kinerja 

guru yang dilakukan rutin satu tahun dua kali. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru bersertifikasi dalam merefleksikan 

pengajaran termasuk dalam kategori baik. 

 

(2) Komponen 4B  menilai kinerja guru bersertifikasi 

apakah guru tersebut membuat catatan yang 

akurat, seperti misalnya absensi siswa, jurnal 
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pembelajaran, perkembangan siswa, dll. Hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 
Guru membuat catatan yang akurat (kehadiran siswa,  

jurnal pembelajaran, dll) 
ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

4.3.Guru mengecek kehadiran siswa sebelum 
memulai pembelajaran. 

3 3 3 3 3 

4.4.Guru mempunyai catatan tentang tugas – 
tugas siswa, yang menyatakan apakah 
guru mengecek siswa mengerjakan tugas 
mereka dengan benar atau tidak, dan 

apakah siswa berhasil menyelesaikan 
tugas tersebut atau tidak. 

3 3 3 3 3 

4.5.Guru memiliki jurnal pembelajaran, untuk 

mencatat apa yang terjadi saat proses 
pembelajaran berlangsung, dan juga 
bagaimana perilaku siswa didalam kelas 
saat pembelajaran berlangsung. 

3 3 3 3 3 

4.6.Guru mengetahui dan juga memahami 
kepribadian siswa. Guru mempunyai 
catatan siswa yang tidak berhubungan 
dengan pembelajaran lebih cenderung 
pada perilaku keseharian siswa disekolah 
dan juga diluar sekolah. 

3 3 3 3 3 

`  Sumber: Rubrik domain 4 komponen 4B 

 

Berdasarkan Rubrik pada komponen 4B tentang 

membuat catatan yang akurat (kehadiran siswa, jurnal 

pembelajaran, dll) terlihat bahwa kelima guru 

menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima guru memiliki skor 75%. 

Ini berarti kelima guru mempunyai kinerja yang baik. 

  Hasil Rubrik ini diperkuat dengan hasil 

wawancara guru TA yang menyatakan bahwa: 

“Guru mempunyai catatan tentang proses pembelajaran 

yang dilakukan. Guru selalu menuliskan nya dalam 

jurnal pembelajaran. Didalam jurnal pembelajaran 

dituliskan kegiatan apa saja yang terjadi saat proses 

KBM berlangsung.” (wawancara tgl 17 April 2017) 
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  Berdasarkan hasil observasi peneliti, catatan dari 

kelima guru ini lengkap. Mulai dari absensi siswa, 

jurnal pembelajaran guru, catatan tugas - tugas siswa. 

Sebelum memulai pembelajaran, guru mengecek 

kehadiran siswa. Guru juga mengetahui latar belakang 

dan karakteristik siswa terutama dalam hal 

pembelajaran. 

  Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru 

membuat catatan tentang siswa dan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan dengan baik. 

(3) Komponen 4C  menilai kinerja guru bersertifikasi 

apakah guru tersebut berkomunikasi dengan orang 

tua siswa. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.19 

Guru berkomunikasi dengan orang tua siswa 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

4.1. Guru memberikan informasi kepada 

orang tua siswa tentang program 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

3 3 3 3 3 

4.2. Guru memberikan informasi kepada 
orang tua siswa tentang kemajuan, 

kesulitan dan potensi siswa dalam 

mengikuti pembelajarannya. 

3 3 3 3 3 

4.3. Guru berhasil memberikan 

kesempatan kepada orang tua siswa 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran baik yang dilakukan 

dirumah ataupun disekolah. 

3 3 3 3 3 

  Sumber: Rubrik domain 4 komponen 4C 

Berdasarkan Rubrik pada komponen 4C tentang 

berkomunikasi dengan orang tua siswa terlihat bahwa 

kelima guru menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini 
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menunjukkan bahwa kelima guru memiliki skor 75%. 

Ini berarti kelima guru mempunyai kinerja yang baik. 

  Namun, berbeda dengan hasil wawancara dengan 

Guru SM yang menyatakan bahwa: 

“Komunikasi yang dilakukan oleh guru dan orangtua 

hanya mengenai hasil pembelajaran tiap tengah 

semester ataupun akhir semester pada saat orang tua 

mengambil raport. Komunikasi dengan orang tua juga 

dilakukan ketika pihak sekolah membutuhkan bantuan 

berupa alat sarana prasarana untuk menunjang proses 

KBM.” (wawancara tgl 21 April 2017) 

  Pernyataan guru juga diperkuat dengan 

pernyataan kepala sekolah yang menyebutkan bahwa: 

“Pihak sekolah meminta bantuan kepada orang tua 

berupa penyediaan sarana prasarana sekolah yang 

menunjang proses KBM. Orang tua dikumpulkan 

kemudian dijelaskan bahwa sekolah membutuhkan 

peralatan ini untuk menunjang keberhasilan program 

sekolah. Kemudian orangtua berinisiatif sendiri untuk 

mengumpulkan dana dan membelikan peralatan yang 

dibutuhkan lalu diberikan kepada sekolah.” (wawancara 

tgl 21 April 2017) 

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan 

kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa guru 

melakukan komunikasi dengan orang tua siswa, 

namun bukan komunikasi tentang pembelajaran yang 

berlangsung melainkan tentang pengadaan sarana 

prasarana. 

 

(4) Komponen 4D  menilai kinerja guru bersertifikasi 

apakah guru tersebut memberi kontribusi pada 



92 
 

sekolah dan dinas pendidikan. Hasil yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

 Guru memberi kontribusi pada sekolah dan dinas 

pendidikan 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 
4.1.  Guru menjaga hubungan baik dengan 

teman sejawat, sehingga bisa saling 
berbagi dan bekerjasama untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran dan 
keberhasilan siswa memahami materi 
pembelajaran. 

4 4 3 3 3 

4.2.  Guru berkontribusi dan berpartisipasi 

dalam suatu komunitas guru dengan 
mata pelajaran yang sama (teman sejawat 
/ MGMP) untuk meningkatkan 
pengetahuan mereka dalam 
menyampaikan materi kepada siswa. 

3 4 3 3 3 

4.3.  Guru juga berperan aktif dalam kegiatan 
diluar pembelajaran yang 
diselenggarakan oleh sekolah ataupun 
luar sekolah. 

4 4 3 3 3 

4.4.  Guru melakukan penelitian, 
mengembangkan karya inovasi, mengikuti 
kegiatan ilmiah ( misalnya seminar, 
konferensi) untuk meningkatkan 
keprofesiannya. 

4 4 3 3 3 

4.5.  Guru memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan sekolah dan mempunyai 
prestasi yang berdampak positif terhadap 
nama baik sekolah. 

3 4 3 3 3 

  Sumber: Rubrik domain 4 komponen 4D 

 

Berdasarkan Rubrik pada komponen 4D tentang 

memberi kontribusi pada sekolah dan dinas pendidikan 

terlihat bahwa ada guru yang menunjukkan kinerja 

pada level 3 dan level 4. Hal ini menunjukkan bahwa 3 

guru (TA, DW, SM) memiliki skor 75%, satu guru (ZM) 

memiliki skor 90%, dan satu guru (JH) memiliki skor 

100%. Ini berarti ketiga guru (TA, DW, SM) mempunyai 
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kinerja yang baik dan dua guru (ZM, JH) mempunyai 

kinerja sangat baik. 

  Namun hasil Rubrik ini sangat berbeda dengan 

hasil wawancara dengan guru JH, yang menyatakan 

bahwa: 

“Mereka belum pernah memiliki prestasi yang 

berdampak positif terhadap nama baik sekolah. Mereka 

juga jarang mengikuti kegiatan - kegiatan ilmiah dan 

mengembangkan karya inovasi. Memang ada yang 

menjadi guru berprestasi namun bukan guru JH” 

(wawancara tgl 18 April 2017) 

  Pernyataan guru – guru tersebut juga dibenarkan 

oleh kepala sekolah yang menyatakan bahwa: 

“Kelima guru yang diteliti belum pernah memberikan 

kontribusi prestasi di dunia pendidikan bagi sekolah. 

Namun, ada juga beberapa guru yang sudah meraih 

gelar guru berprestasi tingkat propinsi.” 

( wawancara tgl  21 April 2017) 

  Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru belum 

pernah memberikan kontribusi pada sekolah dan dinas 

pendidikan. Hal ini dikarenakan guru yang diteliti 

belum pernah menjadi guru berprestasi, belum pernah 

membuat PTK, belum pernah menulis jurnal atau karya 

ilmiah lainnya. 

 

(5) Komponen 4E  menilai kinerja guru bersertifikasi 

apakah guru tersebut mengembangkan 

keprofesiannya. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.21 

Guru mengembangkan keprofesian 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

4.1. Guru memanfaatkan waktu luang 
selain mengajar untuk kegiatan 

yang produktif terkait dengan 

tugasnya. 

3 3 3 3 3 

4.2. Guru aktif baik di lingkungan 

sekolah dan mau membagi 
pengalamannya untuk memberikan 

dukungan bagi rekan rekannya 
yang lain. 

3 3 3 3 3 

4.3. Guru aktif dalam organisasi profesi 
/ komunitas guru diluar sekolah 

untuk meningkatkan kemampuan 

praktek mengajar mereka. 

3 3 3 3 3 

  Sumber: Rubrik domain 4 komponen 4E 

 

Berdasarkan rubrik pada komponen 4E tentang 

mengembangkan keprofesian terlihat bahwa kelima 

guru menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima guru memiliki skor 75%. 

Ini berarti kelima guru mempunyai kinerja yang baik. 

  Berdasarkan hasil wawancara, kepala sekolah 

menyatakan bahwa: 

“Mereka cukup aktif dalam MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran) untuk saling berbagi pengalaman 

mengajar.”  (wawancara tgl 21 April 2017) 

  Pernyataan kepala sekolah juga diperkuat dengan 

hasil wawancara dengan guru DW yang menyatakan 

bahwa: 

“Semua guru aktif dan wajib ikut serta dalam semua 

kegiatan yang dilakukan disekolah. Guru – guru juga 

aktif dalam kegiatan MGMP kota Salatiga” (wawancara 

tgl 17 April 2017) 
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  Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kelima guru tersebut hanya 

mengembangkan keprofesiannya di ruang lingkup 

MGMP.  

 

(6) Komponen 4F  menilai kinerja guru bersertifikasi 

apakah guru tersebut menunjukkan 

profesionalisme. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.22 

Guru menunjukkan profesionalisme 

ASPEK PENILAIAN ZM JH TA DW SM 

4.1. Guru bertindak dengan integritas 

dan kejujuran. 
3 3 3 3 3 

4.2. Guru selalu mempertimbangkan 

siswa dalam semua latihan 

mereka 

3 3 3 3 3 

4.3. Guru mendukung kepentingan 

siswa dalam mendapatkan hak 
mereka disekolah 

3 3 3 3 3 

4.4. Guru memecahkan masalah 
dengan kebutuhan siswa sebagai 

prioritas. 

3 3 3 3 3 

4.5. Guru mematuhi kebijakan dan 

prosedur yang ditetapkan. 
3 3 3 3 3 

Sumber: Rubrik domain 4 komponen 4F 

 

  Berdasarkan rubrik pada komponen 4F tentang 

mengembangkan keprofesian terlihat bahwa kelima 

guru menunjukkan kinerja pada level 3. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima guru memiliki skor 75%. 

Ini berarti kelima guru mempunyai kinerja yang baik. 

  Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan kepala sekolah, yang menyatakan bahwa: 

“Semua guru haruslah mematuhi aturan yang berlaku 

disekolah. Jika tidak nanti penilaian kinerjanya jelek. 
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Semua guru juga sangat mengutamakan kepentingan 

siswa. Misalkan saja seperti sekarang, siswa kelas XII 

akan menghadapi ujian. Maka kami mengadakan 

program pembelajaran khusus yang kami sebut 

dengan program selasar dan juga program tutor 

sebaya. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat 

mendapatkan peringkat yang baik dari tahun 

sebelumnya. Selain itu, untuk UNBK, siswa kelas XII 

juga butuh komputer untuk mengikuti ujian nasional. 

Kami panggil orang tua mereka, kami bicarakan apa 

kebutuhan anak – anak mereka. Kemudian atas 

inisiatif orang tua siswa, mereka bisa mengadakan 

barang tersebut dan sekolah hanya membantu sedi kit. 

Dengan demikian, masalah bisa terselesaikan dengan 

baik.” (wawancara, tgl 21 April 2017) 

 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kelima guru tersebut dapat 

menunjukkan profesionalisme mereka di sekolah 

dengan baik. 

 

4.3. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga 

berdasarkan penilaian kinerja guru model Charlotte 

Danielson. Hasil dari evaluasi diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai bahan rekomendasi dalam 

memperbaiki kinerja guru bersertifikasi sehingga 

kinerja guru akan menjadi semakin baik. Hal tersebut 

sejalan dengan definisi evaluasi kinerja yang 

merupakan alat yang paling baik untuk menentukan 

apakah karyawan telah memberikan hasil kerja yang 
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memadai dan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai 

dengan standar kinerja Rivai (2008:19). 

Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi 

dokumentasi, dan rubrik penilaian kinerja guru 

kemudian dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan. Pada penelitian ini standar kinerja guru 

yang digunakan adalah standar kinerja model Charlotte 

Danielson. Dari berbagai latar belakang dan 

kemungkinan yang diperoleh dari hasil pengumpulan 

data akan ditentukan bahwa kinerja guru masuk dalam 

kategori sangat baik, baik, cukup, atau kurang.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang 

dipaparkan pada sub bab sebelumnya, diketahui 

bahwa rata – rata kinerja mengajar guru bersertifikasi 

menunjukkan kategori baik pada tiga domain yaitu 

persiapan dan perencanaan pembelajaran, pengelolaan 

kelas, dan proses pembelajaran. Sedangkan pada 

domain tanggung jawab profesional menunjukkan 

kategori cukup. Berikut adalah pembahasan pada tiap-

tiap domain. 

 

4.3.1. Persiapan dan Perencanaan Pembelajaran 

(DOMAIN 1) 

Hal yang perlu dipertimbangkan sebelum 

memasuki kelas untuk mengajar adalah persiapan dan 

perencanaan pembelajaran. Langkah pertama dalam 

mengajar yang efektif, yaitu dengan adanya  

perencanaan dan persiapan yang efektif. Domain 

perencanaan, melibatkan semua pekerjaan yang 
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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.   

Pada domain 1 diperoleh hasil pada tiap komponen 

sebagai berikut: 

Tabel 4.23 
Hasil Domain 1 

Persiapan dan perencanaan pembelajaran 

KOMPONEN DOMAIN 1 ZM JH TA DW SM 
Menunjukkan pengetahuan tentang 

standar kompetensi dan strategi 
pembelajaran 

3 3 4 3 3 

Menunjukkan pengetahuan tentang 
karakteristik peserta didik 3 3 3 3 3 

Pemilihan  tujuan pembelajaran 4 4 3 3 3 
Menunjukkan pengetahuan tentang 
materi pembelajaran yang digunakan 3 4 4 3 3 

Merancang pembelajaran yang logis  4 4 3 3 3 
Menilai pembelajaran siswa 4 4 4 4 4 
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Hasil penelitian menyatakan bahwa kelima guru 

ini mempunyai kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya pengetahuan guru yang baik tentang 

standar kompetensi, strategi pembelajaran, tujuan 

pembelajaran, dan materi pembelajaran yang 

digunakan. Semua ini tercantum dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mereka buat. 

Dari RPP tersebut tampak bahwa guru merancang 

pembelajaran yang logis. Guru juga mengetahui 

tentang karakteristik siswanya sehingga dengan mudah 

dapat melakukan penilaian dengan baik. 

Temuan penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Tethys Arsynta (2015) dengan 

judul “Kinerja Guru Bersertifikat Profesi dalam 

Pembelajaran di SMK Negeri se-Kota Magelang.” 

Hasilnya menyimpulkan bahwa kinerja guru 

bersertifikat profesi dalam perencanaan pembelajaran 

dikategorikan baik;  

Namun ada beberapa aspek dalam perencanaan 

pembelajaran yang perlu diperbaiki yaitu perencanaan 

penggunaan metode pembelajaran, sumber belajar, dan 

media yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, 

guru – guru tersebut belum membuat RPP sesuai 

dengan karakteristik siswa, jadi hanya ada satu macam 

RPP untuk semua siswa dimana tiap siswa memliki 

karakteristik yang berbeda. Materi pembelajaran 

ataupun tugas yang digunakan sama untuk semua 

karakteristik anak, tidak dibedakan untuk anak yang 

berkemampuan rendah, sedang, ataupun tinggi. 
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Demikian juga dalam pembuatan RPP haruslah 

disusun yang rapi. Guru terkadang hanya langsung 

copy paste dari RPP lainnya tanpa mengedit terlebih 

dulu. Hal ini tampak dari penyusunan RPP yang tidak 

rapi. 

 

4.3.2. Pengelolaan Ruang Kelas (Domain 2) 

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, 
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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 

dengan mempertimbangkan semua elemen yang ada. 

Pada domain 2 diperoleh hasil pada tiap 

komponen sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Hasil Domain 2 

Pengelolaan ruang kelas 

KOMPONEN DOMAIN 2 ZM JH TA DW SM 

Menciptakan suasana belajar yang 

diliputi dengan  sikap saling menghargai 

dan saling berhubungan baik 

4 4 4 3 3 

Mengembangkan budaya belajar 4 4 3 3 3 

Mengelola kelas 3 3 3 3 3 

Mengatur perilaku siswa  3 3 4 3 3 

Menata ruang kelas 3 3 3 3 3 

 

Pada domain 2, semua guru mempunyai kinerja 

yang baik dalam mengelola ruang kelas saat 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh sikap semua 

guru yang selalu berusaha untuk menghargai siswa, 

mengembangkan budaya belajar di kelas dengan 

berbagai kegiatan supaya anak tidak bosan mengikuti 

pelajaran dikelas ataupun pada saat pembelajaran 

diluar kelas. Selain itu juga, guru berhasil mengatur 

perilaku siswa yang tidak mengikuti aturan yang ada, 
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seperti misalnya ketika siswa tidak mengerjakan PR, 

maka guru meminta siswa untuk berlari keliling 

lapangan.  

Gurupun menggunakan tutur kata yang sopan 

dalam menyampaikan materi pelajaran, sehingga siswa 

tertarik atau menyukai guru tersebut. Karena 

kurikulum yang dipakai saat ini adalah kurikulum 

2013, maka pembelajaran tidak selalu dilakukan 

didalam kelas, terkadang guru mengajak keluar kelas 

pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa diminta 

untuk melakukan pengamatan terhadap lingkungan 

sekitar, diskusi dengan teman. Dengan metode 

pembelajaran diluar sekolah, siswa jadi tidak bosan 

untuk belajar sehingga mereka bisa memahami 

pelajaran dengan baik.  

Temuan penelitian menunjukkan sedikit 

perbedaan dengan penetitian yang dilakukan Tethys 

(2015), dimana penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa kinerja guru bersertifikat profesi dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan sub komponen 

pengelolaan kelas hanya dikategorikan cukup baik, sub 

komponen penggunaan metode pembelajaran juga 

dikategorikan cukup baik, dan begitu pula sub 

komponen penggunaan media dan sumber belajar 

dikategorikan cukup baik.  

4.3.3. Pembelajaran (Domain 3) 

Pada saat proses pembelajaran yang sebenarnya, 

guru harus memastikan bahwa pembelajaran yang 

diperoleh siswa serta kemampuan siswa dapat dipakai 

pada masa yang akan datang. Penyampaian 



103 
 

pembelajaran harus berdasarkan pada kemampuan 

guru mengenal  karakteristik siswa dengan tingkat usia 

yang berbeda, mengenal setiap siswa di tiap kelas yang 

berbeda, menggunakan beberapa strategi 

pembelajaran, dan menerapkan kegiatan pembelajaran 

yang tepat. Dengan demikian, akan memungkinkan 

guru untuk memotivasi setiap siswa untuk mencapai 

potensi nya dengan baik. Guru melakukan 

perencanaan dengan hati-hati yang dilakukan dalam 

Domain 1, mengelola lingkungan belajar yang aman 

dalam Domain 2, dan mengubah semua komponen ke 

dalam proses pembelajaran yang menantang bagi 

siswa. Ketika proses pembelajaran berlangsung,  guru 

juga terus memantau dan mengevaluasi tanggapan 

siswa untuk menentukan apakah siswa memahami apa 

yang telah diajarkan. Penilaian formal dan informal 

digunakan untuk menyediakan data yang bertujuan 

menginformasikan guru kapan dan bagaimana harus 

menyesuaikan pembelajaran untuk kebutuhan siswa. 

Pada domain 3 diperoleh hasil pada tiap 

komponen sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Hasil Domain 3 

Pembelajaran  

KOMPONEN DOMAIN 3 ZM JH TA DW SM 
Berkomunikasi dengan siswa  3 3 3 3 3 
Menggunakan teknik tanya jawab dan 

diskusi 4 4 3 3 3 

Melibatkan siswa dalam pembelajaran 4 4 3 3 3 
Memberikan umpan balik bagi siswa 

(penilaian) 3 3 3 3 3 

Menunjukkan sikap fleksibel dan 

responsif (cepat tanggap) 
3 3 3 3 3 
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Pada domain 3 tentang proses pembelajaran, 

guru menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tampak 

ketika proses pembelajaran berlangsung, guru selalu 

berkomunikasi dengan siswa dengan baik, melibatkan 

siswa dalam semua kegiatan yang ada, menggunakan 

teknik tanya jawab dan diskusi saat pembelajaran, 

memberikan penilaian pada setiap aktivitas siswa, dan 

yang peling penting adalah guru menunjukkan sikap 

responsif dan fleksibel ketika suatu aktivitas siswa 

tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Namun berdasarkan pendapat beberapa siswa, 

saat proses pembelajaran masih ada guru yang selalu 

memerintahkan siswa nya untuk mengerjakan soal 

sedangkan  hanya sedikit memberikan penjelasan. 

Kadang – kadang guru juga berbicara terlalu cepat 

dalam menjelaskan materi pelajaran sehingga siswa 

masih kurang memahami materi pelajaran tersebut.  

Dalam pembelajaran, guru menggunakan sistem 

berdiskusi baik dalam kelompok kecil maupun 

kelompok besar. Dengan dibuat sistem berkelompok, 

siswa akan berinteraksi dengan temannya. Siswa 

berlatih untuk bekerja sama dengan temannya. 

Guru juga membantu siswa dalam meningkatkan 

bakat nya, misalkan melatih siswa untuk mengikuti 

olimpiade. Guru juga selalu siap membantu siswa 

untuk belajar, misalkan untuk kelas IX ada yang 

terpilih menjadi guru pamong dari satu kelompok siswa 

yang berisi 5-10 siswa. Tugas guru pamong adalah 

membimbing, mengarahkan, dan membantu siswa yang 
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kesulitan dengan mata pelajaran tertentu. Dan guru 

pamong harus bertanggung jawab untuk bisa 

meningkatkan kemampuan siswa yang kurang. 

Temuan penelitian ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Tethys (2015) yang menyimpulkan 

bahwa kinerja guru bersertifikat profesi dalam 

pelaksanaan pembelajaran dikategorikan baik. 

 

4.3.4. Tanggung Jawab Profesional (Domain 4) 

Para pendidik profesional menunjukkan 

komitmen mereka sebelum, selama, dan setelah 

pembelajaran. Domain 4, tanggung jawab profesional, 

berfokus pada tindakan yang terjadi setelah proses 

pembelajaran. Dengan pengalaman, guru perlu 

memahami refleksi untuk meningkatkan dan 

merencanakan pembelajaran berikutnya. Guru-guru 

yang efektif mengevaluasi kekuatan dan kelemahan 

dari pembelajaran yang dilakukan, mengacu pada 

catatan refleksi mereka untuk memperkuat pengajaran 

mereka. 

Selain itu, guru profesional juga berkomunikasi 

dan berkolaborasi dengan orang tua murid dan kolega. 

Pendidik efektif melibatkan orang tua dan keluarga 

dalam program pembelajaran melalui pertemuan yang 

telah dijadwalkan, panggilan telepon, ditulis dalam 

catatan, dan mengundang untuk datang sekolah dan 

program kelas. Selain itu, guru perlu membangun 

hubungan dengan satu sama lain dan berbagi dalam 

perencanaan pembelajaran. Mereka menerima dengan 
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baik umpan balik dan terus berupaya meningkatkan 

standar profesionalisme mereka. 

Pada domain 4 diperoleh hasil pada tiap 

komponen sebagai berikut: 

Tabel 4.26 

Hasil Domain 4 

Pembelajaran 

KOMPONEN DOMAIN 4 ZM JH TA DW SM 
Merefleksikan pengajaran 3 3 3 3 3 

Membuat catatan yang akurat (kehadiran    

siswa,  jurnal pembelajaran, dll) 3 3 3 3 3 

Berkomunikasi dengan orang tua siswa 2 2 2 2 2 

Memberi kontribusi pada sekolah dan 

dinas pendidikan 2 2 2 2 2 

Mengembangkan keprofesian 2 2 2 2 2 

Menunjukkan profesionalisme 3 3 3 3 3 

 

Pada domain 4 tentang tanggung jawab 

profesional, guru berkinerja baik  berdasarkan hasil 

rubrik. Begitu juga  berdasarkan hasil observasi wakil 

kepala sekolah  semua guru mempunyai kinerja  yang 

baik. Adapun kinerja baik dari guru ini diperoleh dari 

kebiasaan guru yang selalu merefleksikan pengajaran 

mereka dan juga catatan yang dimiliki oleh guru seperti 

misalnya jurnal mengajar, absensi siswa.  

Namun, meskipun kinerja guru dinyatakan baik, 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan kepala 

sekolah, masih ada beberapa kekurangan. dimana 

kurangnya komunikasi guru dengan orang tua atau 

wali murid dalam hal proses pembelajaran, masih ada 

guru yang belum memberikan kontribusi baik untuk 

nama sekolah sendiri ataupun untuk dinas pendidikan 

setempat seperti misalnya guru berprestasi, dan juga 
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guru masih belum menunjukkan perkembangan dalam 

keprofesiannya seperti misalnya pembuatan PTK, 

menulis karya ilmiah, menghasilkan karya inovatif baik 

didalam ataupun diluar pembelajaran.  

Hasil temuan penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Suyanti (2009) tentang 

evaluasi kinerja guru pada sekolah menengah pertama 

sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional di kota 

Yogyakarta. Hasil penelitian Suyanti menyimpulkan 

bahwa kompetensi profesional yang diperoleh guru 

hanya dikategorikan cukup. Sedangkan kompentensi 

kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi 

sosial dikategorikan baik. 
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