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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Sertifikasi Guru  

Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik 

profesional dibuktikan dengan sertifikat yang 

diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan 

lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang 

terakreditasi atau lembaga sertifikasi (Mulyasa, 

2009:39). Program sertifikasi di Indonesia sudah 

dilaksanakan sejak tahun 2007 setelah 

diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 

Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam 

Jabatan. Landasan hukum pelaksanaan sertifikasi 

guru di Indonesia ditelesuri dari amanat UU RI No.20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

UU RI Nomor 14 tentang Guru dan Dosen. UU RI 

No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa guru harus memiliki 

kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan 

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani, dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujan Pendidikan Nasional. Amanat ini 

selanjutnya dipertegas dalam UU RI Nomor 14 
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tentang Guru dan Dosen pasal 8 yang menyatakan 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertifikat guru, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional (Payong, 

2011:84-85).  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa program sertifikasi merupakan proses 

pemberian sertifikat untuk guru, sebagai bukti 

formal atas pengakuan yang diberikan kepada guru 

sebagai tenaga pendidik profesional. Menurut 

Muslich (2007:2), sertifikasi merupakan proses 

pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi 

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan 

peningkatan kesejahteraan yang layak. Sedangkan 

menurut  Menurut Mulyasa (2007:33) sertifikasi guru 

adalah suatu proses pemberian pengakuan formal 

kepada guru yang  telah memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan 

pendidikan. Sehingga berdasarkan ketentuan-

ketentuan dan pendapat-pendapat tersebut dapat 
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dipahami bahwa sertifikasi guru  proses pemberian 

sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi 

kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.  

Pemikiran yang mendasari bahwa guru perlu 

untuk disertifikasi, berangkat dari landasan 

psikologis dan sosiologis profesi guru yang harus 

dilindungi. Melalui program sertifikasi, diharapkan 

akan memberikan dampak peningkatan harga diri 

dan kebanggaan guru terhadap profesinya. Merujuk 

dari teori Maslow bahwa guru sebagai individu 

memiliki dorongan untuk mendapatkan pengakuan 

dan penghargaan tertentu. Apabila mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat akan profesinya, harga 

diri sebagai guru akan semakin terpatri (Payong, 

2011: 86-87). Pelaksanaan program sertifikasi guru 

bertujuan antara lain untuk: (a) menyeleksi 

kelayakan guru-guru unggul yang diharapkan dapat 

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, (b) 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, (c) 

meningkatkan martabat guru atau melindungi 

profesi guru, yaitu untuk menjamin pekerjaan guru 

sebagai sebagai profesi yang memberikan layanan 

pendidikan dan  (d) meningkatkan profesionalisme 
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guru (Payong, 2011, 76-77). Selain memiliki tujuan, 

sertifikasi guru juga memiliki manfaat antara lain, 

yaitu sebagai pengawasan mutu dan penjaminan 

mutu, dan untuk melindungi profesi guru dari 

praktik-praktik pendidikan yang tidak kompeten, 

melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang 

tidak profesional, serta meningkatkan kesejahteraan 

guru (Hanafiah dan Suhana, 2010; Payong (2011, 77-

78).   

 Sehingga berdasarkan pendapat-pendapat diatas 

dapat dipahami mengapa guru perlu untuk 

disertifikasi. Rasionalnya bahwa apabila peningkatan 

profesionalisme guru diikuti dengan meningkatknya 

kesejahteraan guru, maka diharapkan kinerja guru 

juga akan meningkat. Apabila kinerja guru 

meningkat maka mutu kegiatan belajar mengajar 

akan meningkat. Mutu kegiatan belajar mengajar, 

akan berimbas pada peningkatan mutu pendidikan 

nasional.  

 Pola pelaksanaan program sertifikasi guru mulai 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 terus 

mengalami perubahan. Pada tahun 2007-2008, 

sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui 

uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofoli ; 

tahun 2009-2010 sertifikasi bagi guru dalam jabatan 
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untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan 

melalui pola uji kompetensi dalam bentuk penilaian 

portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara 

langsung; tahun 2011 penyelenggaraan sertifikasi 

guru dalam jabatan dibagi dalam 3 pola, yaitu 

penilaian portofolio, pemberian sertifikat pendidik 

secara langsung, dan Pendidikan dan Latihan Profesi 

Guru (PLPG); tahun 2012-2015, sertifikasi guru 

dalam jabatan dibagi dalam 4 pola yaitu Pemberian 

Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), Portofolio 

(PF), Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), 

atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG); tahun 2016, 

mekanisme sertifikasi guru hanya dibagi dalam dua 

pola yaitu pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru (PLPG); sedangkan pada tahun 

2017 berdasarkan hasil kajian pelaksanaan 

sertifikasi guru dalam jabatan yang telah 

dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah 

memperoleh sertifikat pendidik, tahun 2017 

sertifikasi guru diselenggarakan melalui Pendidikan 

dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Tahun 2017 

merupakan tahun kesebelas pelaksanaan sertifikasi 

guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. 

Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus 

dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan 
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hasil yang lebih baik. Perbaikan penyelenggaraan 

sertifikasi guru tahun 2017 antara lain pada 

mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan 

peserta. Penetapan calon peserta tahun ini tetap 

menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi 

guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, 

perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi 

dengan dapodik dan dipublikasikan secara online 

(Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan, 

2017: 2). Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa 

pola pelaksanaan program sertifikasi guru di 

Indonesia belum memiliki pola paten yang tetap, dan 

kemungkinan akan mengalamai perubahan lagi pada 

pelaksanaan selanjutnya untuk terus meningkatkan 

mutu pendidikan di Indonesia.  

2.1.2 Kinerja Guru  

Kinerja merupakan wujud dari pelaksanaan 

fungsi-fungsi yang menuntut tanggungjawab yang 

ditetapkan oleh standar-standar tertentu. Kinerja 

mengarah pada suatu upaya dalam rangka mencapai 

prestasi yang lebih baik (Uno dan Lamatenggo, 2012). 

Kinerja cenderung dipersepsi sebagai tampilan nyata 

di dunia kerja yang berbasis pada kompetensi yang 

dimiliki (Danim, 2012:111). Sejalan dengan itu, 

Mulyasa (2013: 88) juga menyatakan bahwa kinerja 
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merupakan unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan 

dalam penampilan, perbuatan, nilai, dan sikap yang 

telah dimiliki seseorang. Dari pendapat-pendapat 

tersebut dapat dipahami bahwa kinerja pada 

hakikatnya merupakan prestasi yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai dengan standar-standar tertentu 

yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. 

Sehubungan dengan pengertian-pengertian tersebut, 

jika merujuk pada kinerja seorang guru, maka dapat 

dipahami bahwa kinerja guru merupakan hasil dari 

penampilan, perbuatan dan prestasi kerja guru 

dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang 

pendidik, sesuai dengan standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan.  

Kinerja guru merupakan salah satu faktor utama 

penentu keberhasilan proses pendidikan di sekolah 

(Guerriero, 2014 : 2; Hightower, et.al, 2011: 2; Goe & 

Leslie, 2008:2; Shabir, 2015:222-224; Sujarwo, 

2010:3-5), karena kinerja seorang guru akan 

menentukan kualitas yang dimiliki oleh guru yang 

bersangkutan. Kualitas guru adalah variabel penting 

yang akan mempengaruhi mutu pendidikan, dimana 

mutu pendidikan ditunjukkan oleh prestasi yang 

dicapai siswa (Elliot, 2015:102).  Oleh karena itu 
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maka dapat disimpulkan bahwa peran kinerja guru 

memiliki peran yang luar biasa dalam dunia 

pendidikan. Rendah atau tingginya mutu pendidikan 

di suatu negara ditentukan oleh kinerja para guru. 

Guru yang memiliki kinerja tinggi akan 

menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas. 

Direktorat Tenaga Kependidikan tahun 2008 

dalam modul Penilaian Kinerja Guru menyatakan 

bahwa, standar kinerja guru berhubungan dengan 

kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti: 

(1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) 

persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) 

pendayagunaan media pembelajaran, (4) melibatkan 

siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) 

kepemimpinan yang aktif dari guru. Kinerja guru 

dalam proses belajar mengajar mengacu kepada 

dimensi tugas utama guru yang meliputi kegiatan 

merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan 

mengevaluasi hasil belajar siswa, termasuk di 

dalamnya menganalisis hasil penilaian dan 

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Hal ini 

sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen Pasal 20 yang menyatakan 

bahwa kewajiban guru adalah melakukan 

perencanaan pembelajaran, melaukan pelaksanaan 
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pelaksanaan pembelajaran serta melaksanakan 

penilaian hasil pembelajaran untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi 

lulusan.  

2.1.2.1 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu hal 

yang dipersiapkan guru secara sistematis dalam 

pelaksanaan pembelajaranyang akan dilaksanakan 

di kelas bersama siswa (Nadjir, 2013: 342 ). 

Tujuannya adalah agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan secara efektif dan efisien, yaitu tujuan akhir 

yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Umumnya 

persiapan awal yang dilakukan oleh guru adalah 

membuat perumusan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada setiap akhir kegiatan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran dijadikan 

sebagai tolok ukur dalam menentukan langkah-

langkah berikutnya yaitu rangkaian kegiatan yang 

akan dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung (Siregar, 2015:39). 

Berdasarkan kedua pernyataan diatas 

perencanaan pembelajaran merupakan proses 

persiapan sistematis yang dilakukan oleh guru 

sebelum pelaksanaan pembelajarandilaksanakan. 

Dalam proses perencanaan, guru mempersiapkan 
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materi pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai pada akhir pembelajaran, media 

pembelajaran, pendekatan, strategi, model dan 

metode pembelajaran, serta teknik penilaian 

pembelajaran. Hal-hal tersebut terangkum dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

disusun guru sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku. 

 

2.1.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang 

terkait dengan perencanaan pembelajaran atau 

dengan kata lain pelaksanaan pembelajaran adalah 

bentuk operasional dari perencanaan pembelajaran 

(Palupi, 2013: 72-73). Sehingga pelaksanaan 

pembelajaran tidak terlepas dari perencanaan 

pembelajaran yang sudah dibuat sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Pelaksanaan pelaksanaan 

pembelajaranmerupakan interaksi antara guru, 

siswa, materi pembelajaran, sumber belajar dan 

metode pembelajaran terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum 2013 yang berlaku saat ini di Indonesia 

yaitu pelaksanaan pembelajaran menggunakan 



22 
 

pendekatan saintifik yang mencakup 5M, yaitu 

menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, 

mangasosiasikan, dan mengkomunikasian (Mardiana 

dan Sumiyatun, 2017: 46). Beberapa prinsip 

pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran 

adalah: 1)pembelajaran berpusat pada siswa; 2) 

pembelajaran membentuk; 3) pembelajaran terhindar 

dari verbalisme; 4)pembelajaran memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan 

mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip; 5) 

pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan 

kemampuan berpikir siswa; 6)pembelajaran 

meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi 

mengajar guru; 7)memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi; 

dan 8)adanya proses validasi terhadap konsep, 

hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam 

struktur kognitifnya (Sari, 2015: 261-262). Prinsip 

pendekatan tersebutlah yang dituntut kepada guru 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan kurikulum 2013.   

2.1.2.3 Penilaian Pembelajaran 

Penilaian hasil pembelajaran merupakan berbagai 

kegiatan guru untuk mengolah informasi tentang 

kemajuan belajar yang dicapai oleh siswa 
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(Herlambang, 2013: 148). Penilaian hasil belajar oleh 

guru berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, 

memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan 

perbaikan hasil pembelajaran siswa secara 

berkesinambungan dan berkelanjutan. Penilaian 

hasil belajar oleh guru dilaksanakan untuk 

memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam 

penilaian, dan bertujuan untuk: (1)mengetahui 

tingkat penguasaan kompetensi, (2)menetapkan 

ketuntasan penguasaan kompetensi, (3)menetapkan 

program perbaikan atau pengayaan berdasarkan 

tingkat penguasaan kompetensi dan, (4) memperbaiki 

pelaksanaan pembelajaran(Dirjen Pendidikan Dasar 

dan Menengah, 2015). Sehingga dapat dipahami 

bahwa penilaian hasil belajar yang dilakukan guru 

adalah proses pengumpulan informasi/data tentang 

pencapaian pembelajaran siswa dalam aspek sikap, 

aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk 

memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan 

hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil 

belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Penilaian pembelajaran untuk Kurikulum 2013 

yang berlaku di Indonesia saat ini adalah penilaian 

pelaksanaan pembelajaranmenggunakan pendekatan 
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penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai 

kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara 

utuh. Penilaian otentik dalam kurikulum 2013 

mengacu pada Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 

tentang Standar Penilaian Pendidikan. Tujuan 

penilaian autentik, yaitu (1) perencanaan penilaian 

siswa sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 

dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, (2) 

pelaksanaan penilaian siswa secara profesional, 

terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan 

konteks sosial budaya; dan (3) pelaporan hasil 

penilaian siswa secara objektif, akuntabel, dan 

informatif. Pendekatan penilaian tersebutlah yang 

dituntut dalam guru menyusun dan melakukan 

kegiatan penilaian yang menggunakan kurikulum 

2013.  

2.1.3 Evaluasi Kinerja Guru 

 Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan 

proses yang digunakan oleh suatu organisasi untuk 

mengevaluasi kinerja anggotanya. Evaluasi kinerja 

merupakan kajian sistematis tentang kondisi kerja 

karyawan yang dilakukan secara formal yang 

dikaitkan dengan standar kerja yang telah 

ditetapkan. Evaluasi kinerja adalah alat yang baik 

untuk menentukan apakah karyawan telah 
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memberikan hasil kerja yang memadai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar kinerja 

(Rivai, dkk.,2008: 18-19). Senada dengan pendapat 

tersebut Sinambela (2012: 47) menyatakan bahwa 

evaluasi kinerja merupakan proses dimana 

organisasi menilai pelaksanaan kerja individu 

dengan menggunakan prosedur-prosedur formal 

yang sistematis. Sehingga jika merujuk pada evaluasi 

kinerja guru, dapat diartikan bahwa evaluasi kinerja 

guru merupakan suatu upaya formal dan sistematis 

yang dilakukan sekolah untuk memperoleh 

gambaran tentang kondisi kerja guru sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan (Mulyasa, 2013:88) bahwa evaluasi atau 

penilaian kinerja guru merupakan suatu upaya 

untyuk memperoleh gambaran tentang tentang 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang 

ditunjukan dalam penampilan, perbuatan, dan 

prestasi kerja. Kinerja guru yang dievaluasi berkaitan 

dengan tugas utama guru yaitu perencanaan, 

pelaksananaan dan penilaian pembelajaran.  

 Menurut Rivai, dkk (2008:18) bahwa apabila 

evaluasi kinerja dilaksanakan dengan benar, maka 

hasil evaluasi kinerja yang diperoleh dapat 
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memberikan umpan balik spesifik kepada karyawan 

tentang perencanan karir, pelatihan dan 

pengembangan dan peningkatan gaji. Jika dikaitkan 

dengan evaluasi kinerja guru, pernyataan tersebut 

sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 

2009, bahwa penilaian kinerja guru dilaksanakan 

secara rutin dengan menilai tiap butir tugas utama 

guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, 

dan jabatannya.  

 Evaluasi kinerja seorang guru merupakan bagian 

penting dari seluruh proses kinerja guru yang 

bersangkutan, karena hasil yang diperoleh dari 

evaluasi kinerja guru menjadi dasar bagi 

pengembangan profesional guru yang berkelanjutan. 

Meski ada konsekuensi untuk kinerja yang buruk, 

namun tujuan utama evaluasi seharusnya tidak 

dilihat sebagai hukuman. Evaluasi yang baik harus 

mengidentifikasi dan memperkuat pengajaran yang 

baik dan membantu para guru dari semua tingkat 

keterampilan untuk memahami bagaimana mereka 

dapat belajar lebih banyak tentang profesi. 

Pendekatan evaluasi kinerja guru yang bermakna, 

merupakan alat yang tak ternilai bagi kepala sekolah, 
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pengawas maupun guru sendiri untuk mengatasi 

kebutuhan guru dalam pembelajaran dan 

pengembangan profesi (Moss, 2015: 40). 

 Sistem evaluasi guru sangat bergantung pada 

pengamatan kelas yang dilakukan oleh kepala 

sekolah atau pengawas sekolah (Sawchuk, 2015). 

Evaluasi yang dilakukan berbasis observasi, dan 

melibatkan pengumpulan data berkelanjutan 

menggunakan instrumen evaluasi. Persyaratan 

instrumen evaluasi kinerja guru harus memenuhi 

ukuran atau standar tertentu, yang artinya evaluasi 

kinerja dilakukan sesuai dengan indikator kinerja 

yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria kinerja 

yang diadopsi sekolah dan kabupaten untuk 

menentukan keefektifan kinerja guru. Evaluasi guru 

yang efektif sangat penting untuk memverifikasi dan 

mempertahankan pengajaran berkualitas tinggi dan 

untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran 

tercapai (Phillips,et.al, 2014: 2).  

 Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa begitu pentingnya melakukan 

evaluasi kinerja guru. Evaluasi kinerja guru akan 

membantu kepala sekolah dan pengawas untuk 

menilai kualitas pembelajaran yang dilakukan guru. 

Hasil evaluasi kinerja guru tersebut dapat digunakan 
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sebagai dasar untuk pembinaan dan pengembangan 

profesionalitas guru yang berkelanjutan. Hasil 

evaluasi kinerja guru juga bermanfaat untuk guru itu 

sendiri. Guru dapat mengetahui dan merefleksikan 

pelaksanaan pembelajaranyang telah dilakukannya 

selama ini, segingga akan terus melakukan 

perbaikan dan pengembangan diri.   

2.1.4 Model Evaluasi Kinerja Charlotte  Danielson  

  Charlotte Danielson merupakan seorang pendidik 

dan konsultan pendidikan di Amerika. Charlotte 

Danielson diakui di bidang penilaian keefektifan guru 

yang memiliki spesialisasi dalam desain sistem 

evaluasi guru, sekaligus memastikan kualitas guru. 

Danielson telah mengajar semua tingkat kelas, mulai 

dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi 

dan telah bekerja sebagai administrator, direktur 

kurikulum dan pengembang staf. Saat ini Danielson 

adalah seorang konsultan pendidikan dan penulis di 

New Jersey dan meraih gelar dari Cornell, Oxford, 

dan Rutgers. Danielson menjadi konsultan 

pendidikan di Amerika Serikat dan di negara-negara 

bagian diluar Amerika Serikat. Danielson sangat 

dihormati dalam komunitas pendidikan karena 

pekerjaannya dalam perencanaan kurikulum, 
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penilaian kinerja, pengembangan profesional, dan 

pengembangan guru. Guru dan administrator 

menganggapnya sebagai sumber terpercaya. Blogger 

online majalah Education Week menyebut Danielson 

sebagai "teacher evaluation guru" (Moss, 2015:65-66). 

Pada tahun 1996, Danielson mengembangkan 

sebuah model kerangka pengajaran untuk 

mengevaluasi kinerja guru. Model evaluasi kinerja 

guru Charlotte Danielson menjelaskan pentingnya 

membimbing dan mengembangkan praktik 

profesional guru melalui kerangka pengajaran. Model 

ini mempertimbangkan komponen dan elemen yang 

dibutuhkan dalam evaluasi kinerja guru dalam 

bentuk kerangka pengajaran. Kerangka dirancang 

untuk memberikan panduan bagi guru, kepala 

sekolah maupun pengawas dalam pengembangan 

praktik profesional guru (Erasmus dan Nicola, 2015: 

68). Kerangka pengajaran ini dapat digunakan 

sebagai peta atau garis besar bagi guru dan evaluator 

untuk evaluasi kinerja guru, berupa diskusi 

terstruktur, praktik reflektif, dan penetapan tujuan 

(Moss, 2015: 18).  

Kerangka pengajaran yang dikembangkan oleh 

Danielson ini, dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan, namun secara utuh direalisasikan sebagai 
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dasar untuk percakapan profesional antara praktisi 

pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan 

keterampilan mereka dalam tugas mengajar yang 

kompleks. Kerangka kerja ini dapat berfungsi sebagai 

dasar rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan 

profesional guru tingkat sekolah atau kabupaten. 

Kerangka pengajaran ini dapat membantu guru 

menjadi praktisi yang lebih bijaksana dan profesional 

(Danielson, 2007: 1)  

Charlotte Danielson mengembangkan kerangka 

pengajaran tersebut untuk mengidentifikasi aspek 

yang harus dipertimbangkan guru dalam pengajaran 

yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran 

siswa. Tindakan yang dapat dilakukan guru untuk 

memperbaiki pembelajaran siswa diidentifikasi 

dengan jelas dalam kerangka pengajaran ini. Model 

kerangka pengajaran Danielson dibagi dalam 4 

domain, yaitu Domain 1: Perencanaan dan 

Persiapan, Domain 2: Pengelolaan Kelas, Domain 3: 

Pelaksanaan pembelajaran, dan Domain 4: 

Tanggungjawab Profesional. Setiap domain terdiri 

dari 5 atau 6 komponen, sehingga semuanya 

berjumlah 22 komponen. Setiap komponen dinilai 

berdasarkan 4 penilaian, yaitu Unsatisfactory 



31 
 

(kurang baik), Basic (cukup baik), Proficient (Baik), 

Distinguished (sangat baik).  

Domain 1, yaitu perencanaan dan persiapan, 

menilai bagaimana guru merencanakan dan 

mempersiapkan apa yang akan dipelajari siswa, yang 

meliputi bagaimana guru merancang desain 

pembelajaran yang meliputi konten dan pedagogi, 

kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar 

(Danielson,2014:5). Domain 1 terdiri atas 6 

komponen, yaitu :1a.guru menguasai pedagogi dan 

konten yang akan diajarkan; 1b. guru menguasai 

karakteristik siswa; 1c. guru menyusun tujuan 

pembelajaran; 1d. guru menyiapkan bahan ajar, baik 

untuk mengajar maupun bahan ajar untuk siswa; 

1e. guru merancang pembelajaran yang koheren; 1f. 

guru membuat penilaian hasil belajar siswa (Moss, 

2015:68). Inti Domain 1 adalah kemampuan guru 

dalam mengorganisasi dan merancang pembelajaran. 

Domain 2, yaitu pengelolaan kelas, menilai 

kemampuan guru dalam mengelola dan menciptakan 

budaya belajar dalam kelas. Guru yang efektif adalah 

guru yang dapat mengelola ruang kelas sehingga 

semua siswa dapat belajar dengan nyaman. Guru 

harus bisa memaksimalkan waktu pembelajaran dan 

interaksi diantara siswa, untuk memastikan bahwa 
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siswa menjadikan kelas sebagai tempat belajar yang 

aman (Danielson, 2014: 31). Domain 2 menilai 5 

komponen, yaitu 2a. guru menciptakan lingkungan 

belajar yang saling menghormati; 2b. guru 

menciptakan budaya belajar dalam kelas; 2c.guru 

mengelola prosedur kelas; 2d guru mengelola 

perilaku siswa; 2e.guru mengatur ruang kelas secara 

fisik (Moss, 2015:68). Inti Domain 2 adalah fokus 

pada cara guru dalam mengelolah kelas secara non-

instruksional. Siswa sendiri memberikan kontribusi 

substantif terhadap efektifitas pengelolaan kelas, 

melalui interaksi mereka dengan teman dan gurunya. 

Interaksi tersebut memainkan peran penting dalam 

membangun budaya belajar di kelas. 

 Domain 3 merupakan inti dari kegiatan 

pembelajaran (Danielson, 2014: 53). Domain 3 

menilai 5 komponen yaitu, 3a. guru berkomunikasi 

dengan siswa secara jelas dan akurat dalam 

menjelaskan materi dan mengarahkan siswa baik 

secara lisan maupun tertulis; 3b. guru menggunakan 

teknik tanya jawab dan diskusi; 3c. Guru melibatkan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran melalui 

penugasan, presentasi, dan kerja kelompok; 3d.guru 

menggunakan penilaian proses pembelajaran; 3e. 

guru responsif dalam pembelajaran (cepat tanggap) 



33 
 

(Moss, 2015:68). Domain 3 menunjukkan 

kemampuan dan keterampilan guru dalam 

menggunakan pendekatan, teknik, strategi, dan 

metode pembelajaran yang tepat.  

 Domain 4 menunjukkan profesionalitas seorang 

guru di luar kelas (Danielson, 2014: 81). Domain 4 

menilai 6 komponen yaitu, 4a. guru merefleksikan 

pengajaran dengan melakukan evaluasi diri; 4b. guru 

membuat catatan yang akurat mengenai catatan 

kehadiran, hasil belajar dan kemajuan belajar siswa; 

4c. guru berkomunikasi dengan orang tua/wali 

siswa; 4d. guru berpartisipasi dalam komunitas 

profesional;4e.guru berusaha dan berupaya untuk 

mengembangkan profesionalisme sebagai seorang 

pendidik; 4f.guru menunjukkan profesionalitasnya 

sebagai seorang guru (Moss, 2015:68). Inti Domain 4 

adalah bagaimana guru bertanggungjawab sebagai 

seorang pendidik.   

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

 Penelitian “Audit Kinerja Guru Akuntansi 

Bersertifikat Di SMK Negeri 2 Kutoarjo Purworejo” 

oleh Setiawan, dkk (2009), menunjukkan bahwa 

berdasarkan audit kinerja guru akuntansi 

bersertifikat,dari 6 orang guru ternyata sebagian 
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besar (64,7%) masih dalam kategori memiliki kinerja 

cukup/sedang, dan hanya terdapat 2 orang (32,3%) 

yang sudah menunjukkan kategori kinerja Baik. 

Mereka yang memiliki kinerja baik ini masih dalam 

range bawah atau belum optimal sehingga kinerjanya 

masih perlu untuk ditingkatkan lagi. 

 Penelitian “Evaluasi Kinerja Guru Fisika, Biologi 

Dan Kimia SMA Yang Sudah Lulus Sertifikasi”, oleh 

Yusrizal, dkk (2011), menunjukkan bahwa, kinerja 

guru Fisika, Biologi, dan Kimia SMA yang sudah 

lulus sertifikasi dan sudah menerima tunjangan 

belum seluruhnya berkinerja tinggi. Kinerja guru 

Kimia relatif lebih baik dari pada kinerja guru Biologi 

dan guru Fisika. Ada dua komponen kinerja yang 

masih memprihatinkan, yaitu komponen penilaian 

hasil belajar siswa dan komponen strategi 

pembelajaran. Komponen penilaian hasil belajar 

siswa masih memprihatinkan karena tidak 

seorangpun guru dalam komponen ini berada pada 

kategori kinerja tinggi. Komponen strategi 

pembelajaran meski sudah ada guru yang berada 

pada kategori kinerja tinggi, namun persentasenya 

masih kecil dibandingkan dengan guru yang berada 

pada kategori kinerja sedang.  



35 
 

 Penelitian “Evaluasi Kinerja Guru Pasca 

Sertifikasi Di UPT Dindikpora Kecamatan 

Pejawarankabupaten Banjarnegara Tahun 2013” oleh 

Supriyadi dan Priyastiwi (2014), menunjukkan 

bahwa kinerja guru setelah menerima sertifikasi dan 

tunjangan profesi pada kompetensi pedagogik 

menunjukkan hasil 23 orang atau 46% berkategori 

Cukup, 24 orang atau 48% berkategori Baik dan 3 

orang atau 6% beraktegori Amat Baik, dan pada 

kompetensi profesional menunjukkan hasil 20 orang 

atau 40% berkategori Cukup, 28 orang atau 56% 

berkategori Baik, dan 2 orang atau 4% berkategori 

Amat Baik. 

 Penelitian “Evaluasi Kinerja Mengajar Guru Kelas 

V Bersertifikasi Di Daerah Binaan 2 Kecamatan 

Parakan”, oleh Setyowati (2015) menunjukkan bahwa 

88.89% guru bersertifikasi di Daerah Binaan 2 

Kecamatan Parakan memiliki kinerja mengajar yang 

baik, dan 11.11% sangat baik pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Namun ada beberapa aspek kinerja 

mengajar yang perlu diperbaiki karena masih pada 

kategori cukup. 

 Penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan 

Terhadap Kinerja Guru Sertifikasi Pada Smp Katolik 
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Hati Kudus Karombasan Manado”, Worotikan, dkk 

(2016), menunjukkan bahwa kinerja guru sertifikasi 

lebih berTanggungjawab dalam melaksanakan 

pembelajaran, lebih berani dalam mengambil risiko, 

mampu menetapkan tujuan mengajar, mampu 

menetapkan rencana kerja, mampu menerima saran 

dan kritik, serta cerdas dalam mencari peluang 

merealisasikan rencana.   

 Penelitian “Evaluasi Kinerja Guru Sertifikasi 

Gugus Mangga Kecamatan Candiroto Kabupaten 

Temanggung” oleh Slameto dan Kartomo (2016) 

menunjukkan bahwa kinerja sertifikasi guru di 

Gugus Mangga dalam aspek perencanaan, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pada 

kategori baik. Sedangkan kinerja sertifikasi guru 

dalam penyajian presentasi, dan peningkatan 

kapasitas pada kategori kurang baik. 

 Penelitian “Analysis of Professional Competence of 

Bahasa Teachers of Senior High School in Jeneponto 

Regency after Certification” oleh  Agus, dkk (2016), 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

pelaksanaan kompetensi profesional guru bahasa 

SMA Negeri di Kabupaten Jeneponto setelah 

sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompetensi profesional guru bahasa SMA Negeri 
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Jeneponto setelah sertifikasi belum dilaksanakan 

secara optimal. 

 Penelitian “The Danielson Model of Teacher 

Evaluation: Exploring Teacher Perceptions Concerning 

Its Value in Shaping and Improving Instructional 

Practice” Moss (2015), menunjukkan bahwa guru 

dalam penelitian ini mberikan respon positif pada 

setiap komponen-komponennya dalam kerangka 

pengajaran Danielson  yang digunakan oleh sekolah 

mereka. Standar kerangka pengajaran Danielson 

dapat dimengerti dan kredibel. Kerangka ini juga 

mencerminkan pengajaran yang baik, sehingga dapat 

membantu guru untuk meningkatkan praktik 

pengajaran dan profesionalisme mereka.  

 Penelitian “Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga Dengan Model Charlotte 

Danielson, oleh Oktriany (2017), bertujuan penelitian 

untuk mengevaluasi kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri 3 Salatiga. Populasi penelitian adalah 39 

orang guru, dan yang dijadikan sampel adalah 5 

orang guru. Evaluasi ini menggunakan model 

evaluasi berdasarkan kerangka yang dicetuskan oleh 

Charlotte Danielson yang terdiri atas 4 domain, yaitu 

(1)Perencanaan dan Persiapan, (2) Pengelolaan Kelas, 

(3) Proses pembelajaran, dan (4) Tanggungjawab 
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Profesional guru. Jenis penelitian evaluatif dengan 

metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kinerja guru bersertifikasi untuk domain (1), 

(2), dan (3) berkategori baik. Sedangkan domain (4) 

berkategori cukup baik.     

 Berdasarkan beberapa penelitian diatas, dapat 

dilihat bahwa setelah guru mendapatkan pengakuan 

sebagai pendidik yang profesional melalui program 

sertifikasi, kinerja guru perlu untuk di evaluasi 

secara terus menerus dan berkelanjutan. Persamaan 

dan perbedaan penelitian-penelitian diatas dapat 

dilihat dari aspek yang dievaluasi dan rubrik evaluasi 

kinerja guru yang digunakan. Dilihat dari segi aspek 

yang dievaluasi, penelitian yang dilakukan oleh 

Yusrizal, dkk (2011), Setyowati dan Bambang S. 

Sulasmono (2015) dan Slameto dan Kartomo (2016), 

mengevaluasi kinerja guru yang sudah bersertifikasi 

dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran; penelitian Agus, dkk (2016), 

megevaluasi kinerja guru dari aspek kompetensi 

profesional, sedangkan penelitian Supriyadi dan 

Priyastiwi (2014), mengevaluasi dari aspek 

kompetensi pedagogis dan kompetensi profesional. 

Berbeda lagi dengan penelitian Setiawan, dkk (2009) 

dan Worotikan, dkk (2016), yang mengukur kinerja 
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guru dari aspek kompetensi pedagogis, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial berdasarkan format format Penilaian Kinerja 

Guru (PKG), sedangkan penelitian Moss (2015) dan 

Oktriany (2017), mengevaluasi kinerja guru 

berdasarkan rubrik kerangka evaluasi Danielson, 

yang menilai 4 domain yaitu perencanaan dan 

persiapan, pengelolaan kelas, pengajaran, dan 

Tanggungjawab profesional. Perbedaan penelitian 

yang akan peneliti lakukan, yaitu penelitian evaluasi 

ini tidak menggunakan rubrik Penilaian Kinerja Guru 

(PKG) sebagai pedoman rubrik evaluasi, namun 

menggunakan model kerangka evaluasi Danielson 

seperti penelitian dilakukan oleh Oktriany (2017). 

Namun perbedaanya adalah penelitian ini dilakukan 

di Kabupaten Sumba Timur, dimana mutu 

pendidikan, kualitas guru dan budayanya berbeda 

dengan lokus penelitian yang dilakukan oleh 

Oktriany (2017), yaitu di kota Salatiga, Jawa Tengah. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

Berikut merupakan bagan kerangka berpikir 

dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Rekomendasi perbaikan dan peningkatan 
 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Program sertifikasi guru merupakan upaya 

pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan 

kompetensi guru. Guru yang sudah bersertifikasi 

merupakan guru yang sudah mendapatkan 

pengakuan sebagai pendidik profesional di 

bidangnya. Oleh karena itu kinerja dan kualitas 

mengajar para guru yang sudah bersertifikasi  perlu 

dievaluasi secara periodik. Model evaluasi kinerja 
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guru yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Model evaluasi kinerja guru Danielson. Model 

evaluasi ini menilai kinerja guru dalam perencanaan 

dan persiapan sebelum pembelajaran dilaksanakan, 

cara guru melakukan pengelolaan kelas, 

melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dan 

mempertanggungjawabkan profesinya sebagai 

seorang guru yang profesional. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini akan digunakan sebagai bahan 

untuk memberi masukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja guru bersertifikasi. 

 


