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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  Bab ini menguraikan dan membahas hasil 

penelitian yang telah di lakukan di SMA Negeri 1 

Waingapu. Secara garis besar, bab IV ini 

memaparkan deskripsi hasil penelitian evaluasi 

kinerja guru bersertifikasi, yaitu pada aspek 

perencanaan dan persiapan pembelajaran, 

pengelolaan kelas, pelaksanaan pembelajaran dan 

tanggungjawab profesional.  Bab IV ini terdiri atas 3 

sub bab, yaitu (1) Deskripsi Lokasi Penelitian, (2) 

Hasil Penelitian, dan (3) Pembahasan. 

 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

   SMA Negeri 1 Waingapu, diresmikan pada tanggal 

8 Juni 1977 oleh EL TARI, Gubernur Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, a.n. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Pada awal 

pendirian, SMA Negeri 1 Waingapu, merupakan satu-

satu sekolah negeri pada jenjang SMA yang berada di 

Kabupaten Sumba Timur khususnya, dan Pulau 

Sumba umumnya. Pendirian sekolah ini termaktub 

dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI, Nomor: 0562/ 0/ 1977, tanggal 28 

November 1977. 



48 
 

 SMA Negeri 1 Waingapu memiliki visi untuk 

mewujudkan SMA Negeri 1 Waingapu yang indah, 

lingkungan yang asri, aman dan nyaman, warga 

sekolah yang taqwa, berakhlak mulia, ramah, sopan, 

santun, inovatif, dan kreatif dalam mempertahankan 

seni dan budaya lokal, lulusan yang cerdas serta 

mampu bersaing di era globalisasi melalui 

peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Adapun misi SMA Negeri 1 Waingapu, 

yaitu (a)membentuk kepribadian peserta didik yang 

taqwa dan berahklak mulia, (b)menanamkan 

kedisiplinan melalui budaya tertib, budaya bersih, 

budaya cinta lingkungan, budaya kerja, budaya 

sportif, dan budaya malu, (c)menumbuhkan 

penghayatan terhadap budaya dan seni daerah 

sehingga menjadi salah satu sumber kearifan 

berperilaku dan bermasyarakat, (d)memberdayakan 

tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi 

standar yang ditetapkanmenumbuhkan inovasi 

dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang 

pengembangan profesionalisme, (e)memberdayakan 

seluruh komponen sekolah dan mengoptimalkan 

sumber daya sekolah dalam mengembangkan potensi 

peserta didik secara optimal, (d)melaksanakan proses 

belajar dan mengajar yang efektif, efisien, aktif, 
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kreatif, inovatif dan menyenangkan, (f)membina dan 

mengembangkan kegiatan kemasyarakatan untuk 

mewujudkan hubungan yang hormonis serta 

memiliki jati diri yang kukuh ditengah–tengah 

kehidupan antar sesama. 

 SMA Negeri 1 Waingapu saat ini, memiliki 25 

Rombongan Belajar/Kelas dengan 3 (tiga) kelas 

penjurusan (Jurusan MIPA, jurusan IPS, Jurusan 

Bahasa), 51 orang Tenaga Pendidik, dimana 22 orang 

diantaranya sudah bersertifikasi.  

  

4.2 Hasil Penelitian 

 Evaluasi kinerja guru yang sudah bersertifikasi di 

SMA Negeri 1 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, 

menggunakan Model Evaluasi Kinerja guru yang 

dikembangkan oleh Charlotte Danielson menilai 4 

domain kinerja guru yaitu, perencanaan dan 

persiapan, pengelolaan kelas, proses pembelajaran, 

dan Tanggungjawab profesional. Hasil penelitian 

yang diperoleh melalui studi dokumen, observasi dan 

wawancara, akan menentukan apakah kinerja guru 

bersertifikasi di SMA Negeri 1 Waingapu, berada 

pada kategori sangat baik, baik, cukup baik, dan 

kurang baik. 
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4.2.1 Perencanaan dan Persiapan Pembelajaran 

 Evaluasi kinerja guru bersertifikasi di SMA Negeri 

1 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada domain 

Perencanaan dan Persiapan pembelajaran 

berdasarkan hasil yang diperoleh dari Rubrik 

Evaluasi Kinerja Guru disajikan pada tabel berikut.  

   Tabel 4.1 Kinerja Guru Domain 1  
(Perencanaan dan Persiapan Pembelajaran) 

 
Komponen 

Kinerja Guru 

S
P 

N
H 

M
W 

R
B 

J
K 

W
P 

N
K 

1.a Pengetahuan guru tentang   
      pedagogi dan konten materi   
      yang akan diajarkan 

 
3 

  
3 

 
3 

 
 2 

 
2 

 
2 

 
3 

1b. Pengetahuan guru tentang  
      karakteristik siswa 

2 2 2 2 2 2 3 

1c. Guru menyusun tujuan  
      pembelajaran 

3 3 3 3 1 1 3 

1d. Pengetahuan guru tentang  
      penggunaan sumber belajar 

3 3 2 2 2 3 3 

Ie.  Merancang pembelajaran  
      yang koheren 

3 3 3 3 1 1 3 

If.   Merancang penilaian hasil  
      belajar siswa 

3 3 3 2 1  1 3 

(Sumber: Rubrik Evaluasi Kinerja Guru) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rubrik 

evaluasi kinerja guru, pada komponen 1a, 

menunjukkan bahwa dari 7 guru yang dievaluasi, 4 

orang guru berada pada kategori baik dan 3 guru 

berada pada kategori cukup baik. Pada komponen 

1b, kinerja 1 orang guru berada pada kategori baik 

dan 6 orang guru berada pada kategori cukup. Pada 
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komponen 1c, 5 orang guru berada pada kategori 

baik, sedangkan 2 orang guru berada pada kategori 

kurang baik. Pada komponen 1d, ada 4 orang guru 

yang berada pada kategori baik, sedangkan 3 orang 

guru lainnya berada pada kategori cukup baik. Pada 

komponen 1e, ada 5 orang guru yang berada pada 

kategori baik, sedangkan 2 guru lainnya berada pada 

kategori kurang baik. Pada komponen 1f,  ada 4 

orang guru yang berada pada kategori baik, 1 orang 

guru berada pada kategori cukup baik, dan 2 orang 

guru berada pada kategori kurang baik.  

Hasil penelitian evaluasi kinerja guru 

bersertifikasi di SMA Negeri 1 Waingapu 

menunjukkan bahwa pada domain Perencanaan dan 

Persiapan Pembelajaran 4 orang guru atau 57,14% 

guru dari jumlah guru yang dievaluasi berada pada 

kategori baik, 1 orang guru atau 14,28% guru berada 

pada kategori cukup baik, dan 2 orang guru atau 

28,57 % guru berkategori kurang baik dinilai dari 

penguasaan pedagogi dan konten yang akan 

diajarkan, menguasai karakteristik siswa, 

penyusunan tujuan pembelajaran, penyiapan 

sumber belajar, merancang pembelajaran yang 

koheren dan menyusun penilaian hasil belajar siswa. 
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Hasil yang diperoleh dari rubrik evaluasi kinerja 

guru tersebut dipertegas melalui hasil studi 

dokumen, wawancara dan observasi.  

1.   Kinerja Guru Berkategori Baik 

 Berdasarkan hasil studi dokumen berupa RPP 

dan Silabus, guru yang berada pada kategori baik 

adalah guru yang menunjukkan pengetahuan yang 

sangat baik dan luas tentang konsep-konsep penting 

dan struktur materi yang akan diajarkan dan 

bagaimana konsep-konsep tersebut berhubungan 

baik satu sama lain maupun dengan materi lainnya. 

Guru juga memaparkan struktur kurikulum (standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan 

penyajian materi ajar) dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan jelas. Selain itu guru 

menunjukkan pengetahuan yang baik tentang 

hubungan prasyarat antara  konten materi yang 

akan diajarkan  kepada siswa yang nampak pada 

urutan penyajian materi dalam RPP dan apersepsi 

saat pembelajaran di kelas. Hasil ini dipertegas saat 

observasi dapat dilihat bahwa guru menanyakan 

kembali materi yang telah dipelajari siswa 

sebelumnya. Selanjutnya dalam RPP guru juga 

menunjukkan pengetahuan tentang berbagai 

pendekatan pedagogis yang digunakan dalam 
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pembelajaran, yaitu model, strategi,dan metode 

pembelajaran yang efektif dengan materi yang 

diajarkan.   

 Hasil ini kemudian juga ditegaskan dalam 

wawancara guru MW, yang menyatakan bahwa: 

“Hal-hal yang harus dipersiapakan sebelum 
membuat RPP, yaitu dengan mempersiapkan seperti 
program semester, program tahunan, analisis 

silabus, penilaian, urutan penyajian materi setiap 
KD dan alokasi waktu pelaksanaannya disertai 
model, metode, dan media pembelajaran yang 
digunakan. Selain itu penilaian, program remedial 
juga harus dirancang. Setelah itu baru action di 
kelas” (Wawancara tanggal 14 November 2017) 

 Selain itu guru NK juga menyatakan hal yang 

hampir sama, bahwa: 

“Sebelum pelaksanaan pembelajaran terlebih 
dahulu saya akan melakukan analisis hubungan 
keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD), lalu setelah itu membuat silabus, menentukan 
IPK (Indikator Pencapaian Kompetensi), Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM), membuat Kalender 

Pendidikan, Program Semester, Program Tahunan. 
Selanjutnya membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), yang substansinya mencakup 
Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), 
indikator, tujuan pembelajaran, urutan penyajian 
materi, kegiatan pembelajaran, pendekatan 
pembelajaran, model pembelajaran, metode 
pembelajaran, dan penilaian” (Wawancara tanggal 
13 November 2017). 
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 Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan 

Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa: 

“Ada namanya analisis SKL, KI dan KD. Dari pusat 
sudah menyiapkan silabus. Namun silabus yang 
digodok berdasarkan analisis itu lain. Artinya ada 
adaptasi. Karena yang menyusun dari pusat itu kan 
pakar. Sedangkan kita orang lapangan. Pasti ada 
benturan-benturan. Analisis akan turun pada prota, 
promes silabus, dan silabus akan turun jadi RPP” 
(Wawancara tanggal 27 November 2017).  

 

 Selanjutnya, berdasarkan observasi guru mampu 

menampilkan pengetahuan tentang karakteristik 

perkembangan kelompok usia siswa dengan baik, 

menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

proses pembelajaran siswa secara akurat dan terkini. 

Guru juga mengenal dan mengetahui kemampuan 

belajar setiap siswa dan menerapkannya 

pengetahuan tersebut pada pembelajaran siswa. Hal 

ini terlihat saat di kelas guru memberi perhatian 

lebih pada anak-anak yang kurang aktif dan tidak 

fokus saat pembelajaran.  

 Hasil ini dipertegas lewat wawancara dengan 

guru NK yang menyatakan bahwa: 

“Siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Waingapu 
banyak yang berasal dari kampung dan hampir 
semua menumpang di rumah sanak saudara. 
Siswa-siswa tersebut terkadang tidak fokus dalam 
belajar, karena di rumah siswa tidak punya banyak 
waktu utnuk belajar. Oleh karena itu, saya sering 

memperhatikan anak-anak tersebut dan memberi 
mereka nasihat, bahwa meskipun dirumah mereka 
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banyak pekerjaan, siswa harus tetap meluangkan 
waktu untuk belajar dirumah” (Wawancara tanggal 
13 November 2017). 

 

 Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan 

Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa: 

“Dalam RPP, IPK (Indeks Pencapaian Kompetensi) 
yang harus sicapai siswa tidak berbeda, namun 
langkah untuk mencapai IPK itu bisa berbeda 
disesuaikan dengan karakter dan perkembangan 

belajar siswa. Anak-anak di SMA Negeri 1 Waingapu 
ini bervariasi latar belakangnya, mulai dari anak-
anak yang dari kampung, anak-anak di kota, dan 
juga anak-anak yang orang tuanya mampu dan 
tidak mampu (Wawancara tanggal 27 November 
2017). 

  

 Guru yang berada pada kategori baik menyajikan 

tujuan pembelajaran pada RPP yang mencerminkan 

nilai, urutan dan keselarasan dengan urutan 

kegiatan pembelajaran dan keterkaitan dengan 

materi yang telah dipelajari.  Artinya guru sudah 

merancang kegiatan pembelajaran  dengan akurat 

dan lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa guru 

memahami tujuan dari pembelajaran yang akan 

dilakukan. Tujuan pembelajaran disusun dengan 

jelas dan menggunakan metode yang penilaian yang 

jelas. Tujuan pembelajaran yang yang disusun juga 

mencerminkan keseimbangan hasil pembelajaran, 

yaitu hasil pembelajaran ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. 
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 Guru juga menunjukkan pengetahuan tentang 

penggunaan sumber belajar dengan baik, baik untuk 

sumber belajar yang digunakan di dalam kelas 

maupun penggunaan sumber belajar untuk 

meningkatkan pengetahuan guru dan siswa. Selain 

itu guru juga menggunakan beberapa sumber daya 

eksternal seperti internet sebagai referensi tambahan 

sumber belajar. 

 Guru yang berada pada kategori baik, sudah 

menyusun kegiatan pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi aktif siswa dengan baik, melalui tanya 

jawab interaktif dan diskusi. Guru juga menyusun 

struktur pembelajaran yang jelas dan perkembangan 

kegiatan terorganisir dengan alokasi waktu yang 

wajar. Selain itu guru juga menggunakan berbagai 

media pembelajaran, termasuk penggunaan TIK, 

berupa PPT, video, dan audio.  

 Hasil ini dipertegas dengan pernyataan Kepala 

Sekolah, yang menyatakan bahwa: 

“Media yang paling sederhana itu papan tulis. Lalu 
media canggih seperti LCD dan internet. Guru-guru 
disini sudah banyak yang terampil menggunakan 
media pembelajaran” (Wawancara tanggal 27 
November 2017). 

 

Selain itu guru, menyusun penilaian sesuai 

dengan dengan tujuan pembelajaran dengan kriteria 
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dan standar penilaian yang yang jelas. Guru 

mendesain rancangan penilaian formatif, berupa post 

tes dan ulangan harian. Selain itu berdasarkan hasil 

wawancara guru selalu menggunakan hasil penilaian 

untuk merencanakan pembelajaran selanjutnya. 

2.   Kinerja Guru Berkategori Cukup Baik 

 Guru yang berada pada kategori cukup, 

sebenarnya dalam RPP maupun saat pembelajaran di 

kelas guru menunjukkan pengetahuan yang baik 

tentang konsep-konsep penting dan struktur materi 

yang akan diajarkan dan bagaimana  konsep-konsep 

tersebut berhubungan baik satu sama lain maupun 

dengan  materi lainnya, namun guru tidak 

menunjukkan pengetahuan tentang berbagai 

pendekatan pedagogis, yaitu model, strategi, dan 

metode pembelajaran yang cocok untuk 

pembelajaran siswa. Hal ini dinilai demikian, karena 

pada RPP nampak bahwa guru tidak memahami 

tentang model pembelajaran yang digunakan. Oleh 

karena itu, pada penilaian komponen 1a guru masuk 

pada kategori cukup.  

  Hasil ini kemudian dibuktikan lewat wawancara 

dengan guru RB yang menyatakan bahwa 

menyatakan bahwa: 
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“Pertama memperhatikan silabus. Kompetensi Dasar 
apa saja yang memang akan diajarkan selama 1 
semester. Lalu menyiapkan RPP dan sumber belajar. 
Kalau memang untuk K-13, pemula memang 
membutuhkan pemahaman yang lebih bagus. Kalau 
saya perlu memahami KD, dan menyesuaikan 
dengan waktu di kelas. Indikator juga perlu disusun 
dengan tepat, sehingga hasil yang dicapai tepat” 
(Wawancara tanggal 08 November 2017). 

 

 Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa: 
 

“Itu yang masih banyak perlu dibenahi. Guru masih 
terus butuh pendampingan. Apalagi ini kurikulum 
baru, jadi butuh penyesuain. Jadi masih bisa 
dimaklumi, karena transisi kurikulum ini tidak 
gampang. ” (Wawancara tanggal 27November 2017). 

 

 Selain itu guru yang berada pada kategori cukup 

baik, menggunakan sumber belajar yang masih 

dalam bentuk buku teks, dan tidak ada penggunaan 

sumber-sumber eksternal seperti dari  internet. Guru 

yang berkategori cukup baik menyusun penilaian 

sesuai dengan dengan tujuan pembelajaran dengan 

kriteria dan standar penilaian jelas, namun dalam 

RPP tidak nampak desain penilaian formatif.  

3. Kinerja Guru Berkategori Kurang Baik 

 Guru yang berada pada kategori kurang baik, 

tidak menyajikan tujuan pembelajaran dalam RPP. 

Sehingga tidak nampak tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. Selain itu metode penilaian juga tidak 



59 
 

dirumuskan dengan jelas. Guru juga tidak 

menyusun urutan kegiatan pembelajaran sehingga 

pembelajaran, sehingga tidak nampak pemahaman 

guru tentang rancangan kegiatan pembelajaran 

koheren yang melibatkan partisipasi siswa tidak 

nampak dalam perencanaan pembelajaran. Selain itu 

guru tidak merumuskan tujuan pembelajaran dalam 

RPP sehingga tidak ada kejelasan dari penilaian 

pembelajaran. Kriteria dan standar penilaian telah 

dikembangkan, tetapi tidak jelas dan desain 

penilaian formatif tidak nampak dalam RPP.  

 Hasil ini ditegaskan dengan pernyataan guru WP 

yang menyatakan bahwa: 

“Jujur saja saya baru tahun ini mengajar K-13, jadi 
pemahaman tentang pembuatan RPP masih minim. 
Saya hanya mengambil contoh dari teman-teman. 
Saya masih dalam proses belajar” (Wawancara 
tanggal 10 November 2017).  

 

 Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Kepala Sekolah, bahwa: 

“Tidak semua guru sertifikasi kinerjanya baik dalam 
perencanaan pembelajaran. Ada yang perangkatnya 
lengkap, ada juga yang tidak. Kalau dari segi 
penguasaan kompetensi pedagogik masih ada guru 
yang lemah dalam memahami karakteristik siswa.  
(Wawancara tanggal 27 November 2017).  
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4.2.2 Pengelolaan Kelas 

 Evaluasi kinerja guru bersertifikasi di SMA Negeri 

1 Waingapu dinilai dari domain Pengelolaan Kelas 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 Kinerja Guru Domain 2  
(Pengelolaan Kelas) 

 
Komponen 

Kinerja Guru 

S
P 

N
H 

M
W 

R
B 

J
K 

W
P 

N
K 

2a.Menciptakan lingkungan dan  
     suasana belajar yang saling     
     menghormati antara guru dengan  
     siswa dan antara siswa dengan  
     siswa lainnya. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

2b.Menciptakan budaya belajar  
     dalam kelas 

2 2 2 3 2 2 3 

2c.Mengelola prosedur kelas  3 2 3 3 2 3 3 

2d.Memantau perilaku siswa 3 2 2 3 2 2 3 

2e.Mengatur penataan ruang kelas  
     secara fisik 

3 2 2 2 2 2 3 

(Sumber: Rubrik Evaluasi Kinerja Guru) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rubrik 

evaluasi kinerja guru, pada komponen 2a, 7 orang 

guru berada pada kategori cukup baik. Pada 

komponen 2b, 2 orang guru berada pada kategori 

baik, sedangkan 5 orang guru berada pada kategori 

cukup baik. Pada komponen 2c, 5 orang guru berada 

pada kategori baik, sedangkan 2 orang guru berada 

pada kategori cukup baik. Pada komponen 2d, ada 3 

orang guru yang berada dalam kateogi baik dan 4 

orang guru berkategori cukup baik. Pada komponen 

2e, guru yang berada pada kategori baik ada 2 orang 
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guru, sedangkan 5 orang guru lainnya berada pada 

kategori cukup baik.  

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi kinerja 

guru bersertifikasi di SMA Negeri 1 Waingapu 

menunjukkan bahwa, pada domain Pengelolaan 

Kelas, 2 orang guru atau 28,57% guru sudah berada 

pada kategori baik, sedangkan 5 orang guru atau 

71,42% guru berada pada kategori cukup baik dinilai 

dari cara guru menciptakan lingkungan belajar yang 

saling menghormati,  menciptakan budaya belajar 

dalam kelas, mengelola prosedur kelas, memantau 

perilaku siswa dan guru mengatur ruang kelas 

secara fisik.  

Hasil yang diperoleh dari rubrik evaluasi kinerja 

guru tersebut dipertegas melalui hasil studi 

dokumen, wawancara dan observasi.  

1. Kinerja Guru Berkategori Baik 

Berdasarkan hasil observasi guru dan siswa 

berinteraksi dengan baik mulai dari kegiatan 

pendahuluan sampai kegiatan penutup, dimana guru 

ramah kepada siswa dan siswa bersikap sopan 

terhadap guru. Guru memberi pujian kepada siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan, yang bisa 

mengerjakan soal, dan setelah siswa melakukan 

presentasi, guru meminta siswa lain untuk bertepuk 
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tangan. Namun interaksi antar  siswa terlihat biasa 

saja. Artinya siswa tidak menunjukkan sikap yang 

tidak saling menghormati maupun sikap peduli 

terhadap temannya. Jadi hanya terjalin biasa saja. 

Hal ini sebenarnya perlu mendapatkan perhatian 

guru, untuk menumbukan rasa saling menghormati 

dan saling peduli antar siswa. 

Guru menyampaikan antusiasme nyata kepada 

siswa terhadap konten yang akan dipelajari dengan 

baik dan siswa juga menunjukkan ketertarikan 

terhadap materi tersebut. Siswa menunjukkan 

harapan yang tinggi terhadap aktivitas pembelajaran 

dan tugas yang mereka kerjakan. Selain itu, siswa 

juga menunjukkan kebanggaan dan antusias dalam 

mengerjakan tugasnya, meskipun hal itu dilakukan 

karena adanya perintah dari guru. 

Berdasarkan hasil observasi guru yang berada 

pada kategori baik, mengatur kelompok belajar 

dengan baik, dan sebagian besar siswa aktif terlibat 

berdiskusi meski tanpa pengawasan oleh guru. 

Transisi kegiatan atau aktivitas pembelajaran lancar, 

dan hanya sedikit kehilangan waktu pembelajaran, 

saat pembagian kelompok.  

Guru menyampaikan harapan guru terhadap 

perilaku siswa/standar perilaku siswa. Guru juga 
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memantau perilaku setiap kelompok siswa dan guru 

merespon pelanggaran siswa dengan baik. 

 Hasil ini dipertegas dengan pernyataan guru SP 

yang menyatakan bahwa: 

“Jika ada siswa yang membuat pelanggaran maka 
saya akan memberi teguran yang tegas, misalnya 
saat ada siswa yang tidak serius dalam 
pembelajaran siswa yang terlambat masuk kelas, 

tidak disiplin dan tidak bertanggungjawab dengan 
tugasnya. Kalau masih bisa ditolerir maka 
dinasehati dikelas, namun kalau tidak bisa ditolerir 
maka akan dilanjutkan ke wali kelas” (Wawancara 
tanggal 06 November 2017).  

 

Guru yang berada pada kategori baik, mengatur 

kelas dan memastikan siswa untuk memperoleh 

akses atau merasa nyaman dengan ruang kelas.  

Hasil ini juga dipertegas oleh guru Guru SP yang 

menyatakan bahwa: 

“Saya tidak bisa melihat kursi depan kosong, 
sehingga siswa-siswa yang duduk dibelakang akan 
saya suruh pindah kedepan. Saya mengelolah tata 

letak ruang kelas seperti mengatur posisi tempat 
duduk siswa dan mempertimbangkan pencahayaan 
agar siswa dapat belajar dengan nyaman dikelas” 
(Wawancara tanggal 06 November 2017). 

 

 Selain guru NK juga menyatakan bahwa:  

“Cuaca kota Waingapu yang sangat panas, 
terkadang menganggu KBM. Kalau sudah begitu 
terkadang saya mengajak siswa untuk belajar di 
luar kelas seperti belajar dibawah pohon yang 

rindang” (Wawancara tanggal 13 November 2017). 
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2.   Kinerja Guru Berkategori cukup Baik 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan, guru 

yang berada pada kategori cukup baik, menunjukkan 

bahwa hanya beberapa siswa menunjukkan harapan 

yang tinggi terhadap hasil pembelajaran, aktivitas 

pembelajaran, tugas, dan interaksi kelas yang 

mereka lakukan. Siswa bertanggungjawab 

mengerjakan tugasnya, tetapi hanya sedikit 

mementingkan kualitas, karena saat guru 

menyampaikan kepada siswa tentang pentingnya 

materi yang dipelajari, siswa terkesan tidak memiliki 

ketertarikan karena saat disuruh maju oleh guru 

untuk menyampaikan materi yang menjadi tugasnya 

untuk dipresentasikan, hampir semua siswa tidak 

siap. Hanya beberapa siswa yang maju, namun 

membutuhkan waktu yang agak lama sehingga siswa 

maju. Hal ini juga menunjukkan bahwa siswa 

menunjukkan harapan yang sederhana terhadap, 

aktivitas pembelajaran dan penugasan yang mereka 

lakukan. Selain itu respon siswa tersebut 

menunjukkan bahwa siswa hanya menunjukkan 

sedikit kebanggaan terhadap tugas mereka. Mereka 

tampaknya termotivasi oleh keinginan untuk 

menyelesaikan tugas daripada mengerjakan tugas 

yang berkualitas. 
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Guru tidak memanfaatkan alokasi waktu secara 

efisien. Akibat terlalu lama menunggu siswa yang 

mau maju untuk menjelaskan materi yang menjadi 

tugasnya, ada banyak waktu yang terbuang. Guru 

yang berkategori cukup baik, umumnya menyadari  

dan memantau perilaku siswa, tetapi hanya beberapa 

siswa saja yang terpantau oleh guru.  

Hasil ini dipertegas dengan hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa: 

“Guru kurang bisa memanajemen waku. Guru 
merancang 3 jam pembelajaran, namun saat 
pelaksanaan beberapa hal yang sudah 
direncanakan tidak terlaksana. Hal itu terjadi 
karena guru belum mampu menjadi moderator 
yang baik.” (Wawancara tanggal 27 November 
2017). 

 

4.2.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

 Evaluasi kinerja guru yang sudah bersertifikasi 

di SMA Negeri 1 Waingapu dinilai dari domain 

pelaksanaan pembelajaran disajikan pada tabel 

berikut. 
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          Tabel 4.3 Kinerja Guru Domain 3 
(Pelaksanaan Pembelajaran) 

 (Sumber: Rubrik Evaluasi Kinerja Guru) 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rubrik 

evaluasi kinerja guru pada komponen 3a, 1 orang 

guru berada pada kategori sangat baik, sedangkan 3 

orang guru lainnya berada pada kategori baik, dan 3 

orang guru berkategori cukup baik. Pada komponen 

3b, 5 guru berada pada kategori baik dan 2 orang 

guru berada pada kategori cukup baik.  Pada 

komponen 3c, 5 guru berada pada kategori baik dan 

2 orang guru berada pada kategori cukup baik. Pada 

komponen 3d, 6 orang guru berada pada kategori 

baik dan 1 orang guru lainnya berada alam kategori 

cukup baik. Pada komponen 3e, 6 orang guru berada 

pada kategori baik. Sedangkan 1 orang guru berada 

pada kategori cukup baik.  

 
Komponen 

Kinerja Guru 

S
P 

N
H 

M
W 

R
B 

J
K 

W
P 

N
K 

3a.Komunikasi guru dan siswa  
     dalam pembelajaran 

3 2 3 3 2 2 4 

3b.Penggunaan teknik tanya jawab  
     dan diskusi dalam pembelajaran 

3 3 3 3 2 2 3 

3c.Melibatkan partisipasi siswa  
     dalam pembelajaran 

3 3 3 3 2 2 3 

3d.Menilai proses pembelajaran 3 3 3 3 2 3 3 

3e.Responsif (cepat tanggap) dalam  
     pembelajaran 

3 3 3 3 2 3 3 
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  Berdasarkan hasil evaluasi kinerja guru pada 

domain pelaksanaan pembelajaran, dari 7 orang 

guru yang dievaluasi 5 orang guru atau 71,42%  

guru sudah berada pada kategori baik, dan 2 orang 

guru atau 28,57% guru masih berada pada kategori 

cukup baik dinilai dari komunikasi guru dengan 

siswa dalam menjelaskan materi dan mengarahkan 

siswa baik secara lisan maupun tertulis, 

menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi, 

melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

melalui penugasan, presentasi, dan kerja kelompok, 

menggunakan penilaian proses pembelajaran dan  

responsif dalam pembelajaran (cepat tanggap). 

Hasil yang diperoleh dari rubrik evaluasi kinerja 

guru tersebut dipertegas melalui hasil studi 

dokumen, wawancara dan observasi. 

1.   Kinerja Guru Berkategori Baik 

Berdasarkan hasil observasi guru yang berada 

pada kategori baik, menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa dengan baik, guru 

menjelaskan arah dan prosedur pembelajaran 

dengan baik dan penjelasan guru tentang konsep 

yang diajarkan jelas dan sesuai dan dapat 

dihubungkan dengan pengetahuan dan pengalaman 

siswa. Guru menggunakan bahasa lisan dan tertulis 



68 
 

dengan baik guru dan sesuai dengan bahasa 

indonesia yang baik dan benar dan menggunakan 

kosakata yang tepat dan sesuai dengan pemahaman 

siswa.  

Kegiatan belajar dan penugasan disesuaikan 

dengan perkembangan belajar siswa, dan hampir 

semua siswa  terlibat aktif dalam mengeksplorasi 

konsep. Kelompok belajar yang dibentuk guru 

produktif dan sepenuhnya sesuai dengan siswa dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru 

mengelolah pembagian kelompok diskusi dalam kelas 

dengan membaurkan anak-anak yang biasanya aktif 

dan pasif, jadi dalam setiap kelompok ada macam-

macam kelompok anak, sehingga anak-anak yang 

aktif dapat membantu temannya.  

Hasil ini dipertegas dengan wawancara dengan 

guru NK yang menyatakan bahwa:  

“Saya mengelolah pembagian kelompok diskusi 
dalam kelas itu dengan membaurkan anak-anak 
yang aktif, jadi dalam setiap kelompok ada macam-
macam kelompok anak, sehingga yang anak-anak 
yang aktif dapat membantu temannya” (Wawancara 
tanggal 13 November 2017). 

Guru SP dan MW juga menegaskan pernyataan 

tersebut, dengan menyatakan bahwa: 

“Jadi kalau saya biasanya membagi kelompok 

dengan menggabungkan  antara anak yang bisa 
dan tidak bisa. Untuk transisi kegiatan 
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pembelajaran saya tegas, sehingga tujuan 
pembelajaran hari itu tercapai” (Wawancara guru 
SP tanggal 06 November 2017). 

 
“Pembagian kelompok di acak antara siswa 
kelompok atas, kelompok tengah dan kelompok 
bawah” (Wawancara guru MW tanggal 14 November 
2017). 

Guru dapat menyesuaikan transisi kegiatan 

pembelajaran dengan alokasi waktu yang sudah 

direncanakan, sehingga waktu transisi setiap 

kegiatan berjalan sesuai alokasi waktunya. Namun, 

kadang-kadang waktu pembelajaran agak lambat, 

karena ada satu dan lain hal seperti pengaturan 

kelas untuk diskusi kelompok, pemasangan LCD, 

dan hal-hal lain. 

Hasil ini dipertegas denagan wawancara dengan 

guru NK yang menyatakan bahwa: 

“Kalau transisi kegiatan pembelajaran ya harus 
disesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah 

direncanakan, sehingga waktu transisi setiap 
kegiatan pas. Namun, kadang-kadang waktu 
pembelajaran agak molor, karena ada satu dan lain 
hal seperti pengaturan kelas untuk diskusi 
kelompok, pemasangan LCD” (Wawancara tanggal 
13 November 2017). 

Guru yang berada pada kategori baik, membuat 

siswa sepenuhnya menyadari kriteria, standar 

kinerja dan teknik penilaian yang digunakan guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. 
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Artinya guru sudah menyampainkan kriteria 

penilaian, dengan jelas kepada siswa. Guru juga 

memonitor proses belajar setiap kelompok siswa 

dikelas. Guru mampu membuat penyesuaian kecil 

dalam aktivitas pembelajaran ketika situasi kelas 

berubah, dan penyesuaian berjalan lancar. Guru 

berhasil mengakomodasi pertanyaan siswa, dan guru 

mencari pendekatan yang tepat untuk siswa yang 

mengalami kesulitan belajar.  

2. Kinerja Guru Berkategori Cukup Baik 

Berdasarkan hasil observasi guru yang berada 

pada kategori cukup baik, tidak menyampaikan 

tujuan pembelajaran kepada siswa secara jelas. Guru 

tidak menjelaskan arah dan prosedur pembelajaran 

secara jelas. Guru menciptakan diskusi di antara 

siswa, dan mencoba untuk melibatkan semua siswa 

dalam diskusi, namun tidak sepenuhnya berhasil, 

karena tidak semua siswa aktif berdiskusi. Kegiatan 

belajar dan penugasan yang diberikan guru sesuai 

dengan perkembangan belajar siswa, dan siswa 

terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, meskipun 

tidak semua siswa yang terlibat. Kelompok belajar 

yang dibentuk guru cukup produktif dan sebagian 

sesuai dengan siswa dan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. Namun, siswa kurang memahami 
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kriteria, standar kinerja dan teknik penilaian yang 

digunakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan. Selain itu guru memonitor kemajuan 

kelas secara keseluruhan. Selain itu guru berkategori 

cukup baik mencoba dan berupaya untuk 

menyesuaikan aktivitas pembelajaran saat situasi 

kelas berubah, namun dengan hanya sedikit 

keberhasilan. Guru bertanggungjawab untuk 

keberhasilan semua siswa tetapi guru tidak memiliki 

strategi atau pendekatan yang tepat untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa.  

 

4.2.4 Tanggungjawab Profesional 

 Evaluasi kinerja guru yang sudah bersertifikasi di 

SMA Negeri 1 Waingapu dinilai dari domain 

tanggungjawab profesional disajikan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.4 Kinerja Guru Domain 4  
(Tanggungjawab Profesional) 

 
Komponen 

Kinerja Guru 

S
P 

N
H 

M
W 

R
B 

J
K 

W
P 

N
K 

4a.Merefleksikan pembelajaran  
     yang telah dilakukan dengan  
     melakukan evaluasi diri 

3 2 3 2 2 2 3 

4b.Membuat catatan pelaksanaan  
     pembelajaranyang akurat 

3 3 3 3 2 2 3 

4c.Komunikasi guru dengan orang  
     tua/wali siswa 

3 2 3 2 3 3 3 

4d.Partisipasi guru dalam  
     komunitas professional 

3 2 3 2 2 2 3 

4e.Pengembangan Profesionalisme 3 2 3 2 2 2 3 

4f.Menunjukkan profesionalitas 3 3 3 3 3 3 3 

(Sumber: Rubrik Evaluasi Kinerja Guru) 

 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari rubrik 

evaluasi kinerja guru pada komponen 4a, 3 orang 

guru berada pada kategori baik, 3 orang guru berada 

pada kategori cukup baik, dan 1 orang guru berada 

pada kategori cukup baik, sedangkan 1 orang guru 

berada pada kategori kurang baik. Pada komponen 

4b, ada 5 orang guru yang berada pada kategori baik, 

sedangkan ada 2 orang guru yang berada pada 

kategori cukup baik. Pada komponen 4c, 5 orang 

guru yang berada pada kategori baik, sedangkan ada 

2 orang guru yang berada pada kategori cukup baik. 

Pada komponen 4d, 3 orang guru berkategori baik 

dan 4 guru lainnya berkategori cukup baik. Pada 

komponen 4e, ada 4 orang guru yang berada pada 
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kategori baik dan 3 orang guru lainnya berada pada 

kategori cukup baik. Pada komponen 4f, ketujuh 

guru berada pada kategori baik.   

 Berdasarkan hasil evaluasi kinerja guru 

bersertifikasi di SMA Negeri 1 Waingapu pada 

domain tanggungjawab profesional, 42,85% guru 

berada pada kategori baik, dan 57, 14% guru berada 

pada kategori cukup baik dinilai dari guru 

merefleksikan pengajaran dengan melakukan 

evaluasi diri, membuat catatan yang akurat 

mengenai catatan kehadiran, hasil belajar dan 

kemajuan belajar siswa, berkomunikasi dengan 

orang tua/wali siswa, berpartisipasi dalam 

komunitas-komunitas profesional, mengembangkan 

profesionalisme dan menunjukkan profesionalitas 

lewat sikap etis dan integritas sebagai pendidik.  

Hasil yang diperoleh dari rubrik evaluasi kinerja 

guru tersebut dipertegas melalui hasil studi dokumen 

dan wawancara  

1. Kinerja Guru Berkategori Baik 

 Berdasarkan hasil studi dokumen, guru yang 

berada pada kategori baik, melakukan evaluasi diri 

dengan membuat penilaian yang akurat tentang 

efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan sejauh 

mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Guru 
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menjadikan evaluasi diri sebagai saran untuk 

meningkatkan pembelajaran selanjutnya.  

 Hasil ini dipertegas melalui wawancara dengan 

guru MW yang menyatakan bahwa  

“Biasanya evaluasi diri dilakukan terkait kecocokan 
penggunaan model dan metode pembelajaran. 
Kalau penggunaan model dan metode tertentu 
tidak cocok dengan suatu kelas tertentu, tetapi 

cocok dengan kelas lainnya, maka saya akan 
menggunakan hasil refleksi tersebut sebagai 
panduan perencanaan selanjutnya” (Wawancara 
tanggal 14 November 2017).  

 

 Guru NK juga menyatakan bahwa: 

“Refleksi pembelajaran yang ibu lakukan itu 
biasanya ada metode tertentu yang cocok dengan 
satu kelas, namun tidak cocok ketika diterapkan 
dikelas lain. Maka dari itu ibu akan menggunakan 
taktik dan metode lain yang cocok dengan kelas 
itu” (Wawancara tanggal 13 November 2017).  

 Guru menyimpan catatan kehadiran, catatan 

perilaku siswa, penyelesaian tugas, proses dan hasil 

belajar siswa dan dengan baik dan lengkap.

 Hasil ini dipertegas melalui wawancara dengan 

guru SP dan MW, yang menyatakan bahwa: 

“Saya punya catatan lengkap berupa jurnal 
perkembangan belajar siswa, pengerjaan tugas, 
keaktifan siswa dalam kelas, penyelesaian tugas, 
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan setiap 
siswa” (Wawancara guru SP tanggal 06 November 
2017). 
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“Pak guru mempunyai  catatan pembelajaran siswa 
berupa jurnal yang isinya tentang kehadiran, 
penyelesaian tugas, keaktifan dan pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan” (Wawancara guru MW 
tanggal 14 November 2017). 

 Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Kepala Sekolah, bahwa: 

“Guru-guru dituntut untuk memiliki jurnal harian 
yang mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas 

yang berhubungan dengan sikap, perkembangan 
belajar dan hasil belajar siswa. Agar guru dapat 
mempertanggungjawabkan penilaian yang sudah 
dibuat” (Wawancara guru SP tanggal 27 November 
2017). 

 Guru yang berada pada kategori baik, 

menyampaikan informasi tentang kemajuan, 

kesulitan, dan potensi siswa kepada orang tua baik 

secara formal maupun tidak formal.  

 Hasil ini dipertegas dengan wawancara dengan 

guru SP yang menyatakan bahwa:  

“Ada komunikasi dengan orang tuanya yang saya 
kenal. Kalau yang orang tuanya saya tidak kenal, 
saya hubungi temannya yang kenal orang tua siswa 
dengan berkoordinasi dengan guru wali dan guru 
BK” (Wawancara tanggal 06 November 2017). 

 Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pernyataan Kepala Sekolah, bahwa: 

“Jadi apapun yang tejadi dengan anak di sekolah 
yang melanggar peraturan, wajib untuk dipanggil 
orang tuanya. Agar orang tua dapat mengetahui 
apa yang dilakukan anaknya disekolah” 

(Wawancara tanggal 27 November 2017). 
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 Guru aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas 

profesional seperti MGMP dan pelatihan-pelatihan, 

namun dalam hal ini hanya sebagai anggota, bukan 

sebagai ketua. Selain itu guru juga berpartisipasi dan 

berkontribusi besar dalam kegiatan sekolah dengan 

menjadi Pembina kegiatan ekstra kurikuler dan 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan 

sekolah. Guru juga aktif dalam proyek-proyek yang 

diselenggarakan sekolah dan provinsi, seperti 

pelatihan kurikulum 2013 dan program sekolah 

rujukan.  

 Hasil ini dipertegas melalui wawancara dengan 

guru MW yang menyatakan bahwa: 

“Saya aktif dalam kegiatan MGMP sebagai anggota. 
Saya ini ketua program SMA rujukan. Dari situ 
banyak kegiatan-kegiatan sekolah rujukan, dan 
pak guru yang mengkoordinir” (Wawancara tanggal 
14 November 2017). 

 Guru SP juga menyatakan bahwa: 

“Saya ditunjuk sebagai instruktur kabupaten 
kurikulum 2013. Dalam kegiatan MGMP saya juga 
aktif” (Wawancara tanggal 06 November 2017). 

 

  Selain itu guru NK juga menyatakan bahwa: 

“Saya aktif mengikuti MGMP, namun jadwal 
pertemuannya tergantung ketuanya, kadang 2-3 
bulan baru pertemuan begitu” (Wawancara tanggal 
13 November 2017). 
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2. Kinerja Guru Berkategori Cukup Baik 

   Berdasarkan studi dokumen guru yang berada 

pada kategori cukup baik, melakukan evaluasi diri 

tentang efektivitas pelaksanaan pembelajaran dan 

ketercapaian tujuan pembelajaran, namun kesannya 

masih bersifat umum dan tidak akurat. Guru 

menyimpan catatan kehadiran, catatan perilaku 

siswa, penyelesaian tugas, proses dan hasil belajar 

siswa, namun tidak akurat.  

 Selain itu guru jarang berkomunikasi dengan 

orang tua siswa, namun perkembangan siswa 

biasanya disampaikan pada wali kelas dan guru BK. 

Hanya masalah yang sangat urgen yang membuat 

guru harus berkomunikasi dengan orang tua siswa.  

 Hasil ini dipertegas dengan wawancara guru NH 

yang menyatakan bahwa: 

“Saya mengkomunikasikan perkembangan siswa 

kepada wali kelas dan guru BK. Namun kalau 
memang masalahnya sangat urgen maka saya akan 
menghubungi orang tuanya” (Wawancara tanggal 
07 November 2017) 

 

 Pernyataan dari guru RB juga demikian, bahwa: 

“Saya langsung ke wali kelas ya kalau ada yang 
bermasalah. Sehingga kalau sudah sangat terlalu, 
maka akan dipanggil orang tuanya” (Wawancara 
tanggal 08 November 2017 
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 Guru berada pada kategori cukup baik, cukup 

aktif dalam kegiatan-kegiatan MGMP dan pelatihan-

pelatihan yang diadakan sekolah maupun provinsi. 

Namun, guru aktif dalam kegiatan sekolah seperti 

menjadi Pembina ekstra kurikuler. Selain itu guru 

yang berada pada kategori cukup, cukup aktif 

meningkatkan profesionalismenya lewat pelatihan-

pelatihan maupun membantu rekan guru lain untuk 

meningkatkan profesionalisme mereka.  

 Hasil ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

guru NH yang menyatakan bahwa: 

“Saya mengikuti MGMP, namun tidak terlalu aktif 
karena ada kendala-kendala.” (Wawancara tanggal 
07 November 2017) 

 
  Guru RB juga menyatakan bahwa: 

“Saya cukup aktif dalam kegiatan MGMP atau 
pelatihan-pelatihan. Namun memang ya belum 
banyak ya diadakan pelatihan-pelatihan. 
Sebenarnya saya ingin sekali mengikuti pelatihan-

pelatihan, namun ya karena keterbatasan waktu 
dan juga biasanya hanya guru tertentu yang dipilih 
untuk mengikuti pelatihan. Tapi kalau diberi 
kesempatan saya mau sekali ikut” (Wawancara 
tanggal 08 November 2017) 

 

Selain itu guru WP juga menambahkan, bahwa: 

“Ya saya cukup aktif dalam kegiatan MGMP sebagai 
anggota. Selain itu saya Pembina PMR” (Wawancara 
tanggal 10 November 2017). 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Perencanaan dan Persiapan Pembelajaran 

 Perencanaan pembelajaran merupakan suatu 

pedoman bagi guru sebelum melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. Melalui perencanaan pembelajaran 

guru dapat mengidentifikasi apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

tujuan kurikulum. Gambaran aktivitas siswa akan 

terlihat pada rencana kegiatan atau dalam rumusan 

perencanaan kegiatan belajar (Afandi, 2009:149). 

Menurut Uno (2011:2), perencanaan pembelajaran 

merupakan kegiatan memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan menurut 

Majid (2006:17), perencanaan pembelajaran adalah 

proses penyusunan materi pembelajaran, 

penggunaan media pembelajaran, penggunaan 

pendekatan dan metode pembelajaran, menyusun 

penilaian dalam alokasi waktu pembelajaran yang 

sudah ditetapkan. Jadi dapat dipahami bahwa, 

perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang 

harus dilakukan guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Perencanaan yang dilakukan guru 

akan sangat membantu guru saat memasuki kelas. 

Jika perencanaan sudah baik dan mantap, maka 
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guru akan masuk ke kelas dengan penuh percaya 

diri. 

 Namun, menurut Charlotte Danielson yang 

mengembangkan metode evaluasi yang digunakan 

dalam penelitian ini, langkah awal sebelum masuk 

kelas, tidak hanya perencanaan, namun dibutuhkan 

juga persiapan yang baik. Sehingga pada domain 1 

dari model evaluasi Danielson ini menilai 

Perencanaan dan Persiapan pembelajaran yang 

dilakukan guru. Langkah pertama yang harus 

dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran di kelas 

adalah perencanaan dan persiapan pembelajaran 

yang efektif. Perencanaan dan persiapan bukan 

hanya sekedar merancang kegiatan belajar mengajar, 

namun guru juga harus memiliki pengetahuan 

tentang karakteristk siswa dan sumber daya 

pembelajaran yang tersedia dan kesesuaiannya 

dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu 

pengetahuan guru akan pedagogi dan konten  juga 

sangat penting untuk menyusun tujuan, kegiatan 

dan penilaian pembelajaran (Danielson, 2007:1).   

 Berdasarkan hasil penelitian, 57,14% guru di 

SMA Negeri 1 Waingapu, pada domain perencanaan 

dan persiapan berkategori baik. Hal ini disebabkan 

guru-guru tersebut merupakan golongan guru yang 
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dapat merespon dan memahami perubahan struktur 

kurikulum dan mampu mengimplementasikan 

kurikulum baru tersebut dalam perangkat 

pembelajaran sebagai perencanaan dan persiapan 

pembelajaran. Jika dihubungkan dengan teori pola 

mengadopsi inovasi, guru-guru tersebut termasuk 

dalam kelompok early majorities atau kelompok 

mayoritas awal, yang memiliki kemampuan relatif 

cepat dalam merespon dan membuat keputusan 

untuk mengadopsi suatu inovasi baru (Sembiring, 

2009:116). 

 Sedangkan 14,28% guru yang berkategori cukup 

baik pada domain erencanaan dan persiapan 

pembelajaran, merupakan guru yang sebenarnya 

sudah memahami tentang perubahan struktur 

kurikulum, namun dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran, guru terkadang masih mengalami 

kesulitan pada aspek penilaian autentik dan 

pengembangan kurikulum. Jika dihubungkan 

dengan teori pola mengadopsi inovasi, guru tersebut 

termasuk dalam kelompok late majorities atau 

kelompok mayoritas yang cenderung lambat 

(Sembiring, 2009:116). 

 Selanjutnya, 28,57% guru yang berkategori 

kurang baik pada domain Perencanaan dan 
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Persiapan, merupakan guru-guru senior yang masa 

baktinya hampir selesai. Hal ini yang menyebabkan 

guru-guru tersebut tidak mampu merespon 

perubahan kurikulum yang terjadi. Apalagi 

implementasi kurikulum 2013 yang dianggap sangat 

rumit, sehingga dalam penyusunan perencanaan 

pembelajaran, guru mengalami kesulitan. Jika 

dihubungkan dengan teori pola mengadopsi inovasi, 

dua orang guru yang berkategori kurang baik 

tersebut termasuk dalam kelompok laggards, yaitu 

kelompok yang paling lambat sekali dalam 

menentukan keputusan dan merespon perubahan 

yang ada (Sembiring, 2009:117). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan 

dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kartomo (2016) dan Oktriany (2017). Hasil penelitian 

Kartomo (2016) yang berjudul “Evaluasi Kinerja Guru 

Sertifikasi Gugus Mangga Kecamatan  Candiroto 

kabupaten Temanggung”, menunjukkan bahwa pada 

aspek pelaksanaan pembelajaran guru yang 

dievaluasi sudah berkinerja baik. Demikain juga 

hasil penelitian Oktriany (2017) yang berjudul 

“Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi di SMP Negeri 3 

Salatiga Dengan Model Charlotte Danielson”, 

menunjukkan bahwa dari 5 orang guru sertifikasi 
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yang diteliti semuanya memiliki kinerja yang baik 

pada domain Perencanaan dan Persiapan 

pembelajaran.   

 

4.3.2 Pengelolaan Kelas 

 Tugas dan Tanggungjawab guru tidak hanya 

berkutat dengan menyusun perencanaan dan 

persiapan pembelajaran dan melaksanakan 

pembelajaran, tetapi guru juga dituntut untuk 

memiliki keterampilan mengelola kelas, karena 

interaksi guru dengan siswa dan kegiatan 

pembelajaran terjadi di kelas. Pengelolaan kelas 

merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi 

pembelajaran dalam kelas yang kondusif. Melalui 

keterampilan pengelolaan kelas juga, guru dapat 

mengontrol kelas jika terjadi gangguan dalam proses 

belajar. Pengelolaan kelas merupakan syarat mutlak 

bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif. 

Suatu kondisi kondusif belajar akan tercapai jika 

guru mengatur kelas, siswa dan sarana dan 

prasarana yang ada di kelas dengan sangat  baik, 

serta mengendalikan suasana pembelajaran di kelas 

kedalam suasana yang menyenangkan (Kadir, 2014: 

25-26). Sehingga pengelolaan kelas sangat penting 
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dalam membina hubungan antara guru dengan siswa 

di dalam kelas.Pengelolaan kelas juga menentukan 

rasa aman dan nyaman siswa dalam belajar di kelas.  

 Setelah siswa tumbuh dewasa siswa akan 

mengingat bagaimana guru memperlakukan mereka 

saat di kelas. Siswa akan mengingat guru favorit 

mereka yang memiliki selera humor, guru yang 

menyajikan pembelajaran yang relevan, guru yang 

selalu memberi pujian, guru yang menghargai dan 

menghormati keberadaan siswa serta guru yang 

memberikan rasa aman kepada siswa. Namun, guru 

juga harus mengetahui bahwa siswa juga akan 

mengingat guru yang meremehkan usaha siswa dan 

guru yang menciptakan suasana takut selama 

pembelajaran (Danielson, 2007:27).   

Hasil penelitian evaluasi kinerja guru 

bersertifikasi di SMA Negeri 1 Waingapu pada 

domain Pengelolaan Kelas, 28,57% guru sudah 

berada pada kategori baik, dan 71,42% guru yang 

berada pada kategori cukup baik. Hasil ini 

menunjukkan bahwa guru-guru di Sekolah ini 

sebenarnya memiliki pengetahuan dan kesadaran 

tentang keterampilan dalam menciptakan dan 

mengendalikan situasi kelas. Namun, dalam 

pelaksanaannya guru-guru tersebut belum cukup 
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mampu memelihara dan memusatkan perhatian 

siswa saat pembelajaran, karena banyak siswa yang 

tidak fokus dalam pembelajaran dan membuat 

kegaduhan dengan bercerita dengan rekannya saat 

pembelajaran berlangsung. Guru juga belum cukup 

mampu mengatasi siswa-siswa yang membuat 

pelanggaran, seperti bolos atau terlambat masuk 

kelas. Selain itu, guru juga menata kelas, agar siswa 

dapat belajar dengan nyaman. Guru hanya 

tergantung dengan tatanan kelas pada umumnya, 

padahal cuaca di Kota Waingapu yang sangat panas, 

dapat menyebabkan ketidaknyamana siswa dalam 

belajar. Seharusnya guru yang dapat mengelolah 

kelas dengan baik menurut Mulyasa (2007:91) 

merupakan guru profesional memiliki keterampilan 

pengelolaan kelas untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif dan dapat 

mengendalikannya jika terdapat gangguan selama 

kegiatan pembelajaran. Selain itu guru dituntut 

untuk menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. Jika suasana pembelajaran tidak 

menyenangkan kondisi kelas yang aktif, kreatif, dan 

efektif tidak akan tercipta.  

Temuan ini menunjukkan perbedaan dengan 

temuan Oktriany yang berjudul “Evaluasi Kinerja 
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Guru Bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga dengan 

Model Charlotte Danielson” (2017), dimana semua 

guru pada penelitian tersebut sudah berkinerja baik 

pada domain pengelolaan kelas.  

 

4.3.3 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 

pembelajaran merupakan interaksi antara guru, 

siswa, materi pembelajaran, sumber belajar dan 

metode pembelajaran terdiri dari kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  

Domain pelaksanaan pembelajaran merupakan 

aktivitas pembelajaran yang sebenarnya, karena 

domain ini melaksanakan apa yang sudah 

direncanakan dan dipersiapkan pada domain 1 dan 

memanfaatkan pengelolaan kelas pada domain 2 

untuk mencapai tujuan pembelajaran (Danielson, 

2007:48).  
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 Hasil evaluasi kinerja guru pada domain 

pelaksanaan pembelajaran, dari 7 orang guru yang 

dievaluasi 71,42%  guru sudah berada pada kategori 

baik, dan 28,57% guru masih berada pada kategori 

cukup baik. Hasil ini menunjukkan bahwa 71,42%  

guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran 

dengan baik dalam menjelaskan materi kepada siswa 

secara lisan maupun tertulis, menggunakan metode 

pembelajaran dan teknik tanya jawab atau diskusi 

yang melibatkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran, penugasan, presentasi, dan kerja 

kelompok. Selain itu guru juga mampu 

melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan 

sesuai dengan perkembangan teknologi.  

 Hasil ini juga menunjukkan sedikit perbedaan 

dengan hasil penelitian Oktriany (2017) yang 

berjudul “Evaluasi Kinerja Guru Bersertifikasi di SMP 

Negeri 3 Salatiga Dengan Model Charlotte Danielson” 

dan hasil penelitian Kartomo (2016) yang berjudul 

“Evaluasi Kinerja Guru Sertifikasi Gugus Mangga 

Kecamatan Candiroto kabupaten Temanggung, 

menunjukkan bahwa pada aspek pelaksanaan 

pembelajaran semua guru yang dievaluasi sudah 

berkinerja baik.  
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4.3.4 Tanggungjawab Profesional 

 Pada prinsipnya tugas guru tidak hanya mengajar 

dan mendidik, tetapi melakukan seperangkat tugas 

yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan 

profesionalisme guru sebagai seorang pendidik.  

Guru sebagai pendidik profesional harus memiliki 

keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh 

karena itu untuk dapat melaksanakan tugasnya, 

guru dituntut untuk terus menerus secara 

berkelanjutan meningkatkan kompetensinya, agar 

tujuan pembelajaran yang efektif yang akan 

berdampak pada peningkatan mutu pendidikan akan 

tercapai. 

 Guru yang profesional adalah guru yang 

melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan 

kemampuan tinggi (proficiency). Profesionalisme guru 

sering dikaitkan dengan tiga faktor penting, yaitu 

kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan 

profesi guru. Pemahaman profesional dipandang dari 

sisi peningkatan status dan peningkatan kompetensi 

yang keduanya berjalan dengan tuntutan tugas yang 

guru profesional (Yusutria, 2017:41-42). Jadi, artinya 

sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengevaluasi kinerja guru bersertifikasi, maka 
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profesionalisme guru yang sudah bersertifikasi tentu 

diharapkan sudah lebih baik bahkan sangat baik.  

 Guru yang profesional menunjukkan komitmen 

mereka sebelum, selama dan setelah pembelajaran. 

Domain tanggungjawab profesional yang di 

kembangkan oleh Charlotte Danielson fokus pada 

tindakan guru setelah pembelajaran. Menurut 

Danielson, guru yang memiliki tanggungjawab 

profesional adalah guru yang mampu melakukan 

refleksi atau evaluasi diri untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pembelajaran selanjutnya, guru yang 

memiliki catatan akurat tentang siswa, guru yang 

berkomunikasi dengan orang tua tentang 

perkembangan dan kondisi belajar siswa, guru yang 

bisa menerima saran dan kritik dari rekan-rekannya, 

dan guru yang terus berusaha meningkatkan 

kompetensi pedagogik dan profesionalnya untuk 

pengembangan diri yang berkelanjutan (Danielson, 

2007: 69).   

 Hasil evaluasi kinerja guru bersertifikasi di SMA 

Negeri 1 Waingapu pada domain Tanggungjawab 

Profesional, 42,85% guru berada pada kategori baik, 

dan 57,14% guru berada pada kategori cukup baik. 

Hasil ini menunjukkan bahwa 42,85% guru sudah 

menunjukkan kesadaran tentang tugas dan 
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tanggungjawabnya sebagai seorang guru yang tidak 

hanya mengajar dan mendidik, namun juga 

berusaha secara terus menerus dan berkelanjutan 

untuk mengembangkan profesionalisme dengan 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, daerah, 

dan komunitas profesional. Sedangkan 57,14% guru 

lainnya, menyadari tentang tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik yang 

profesional, namun dalam pelaksanaanya, guru 

kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, 

daerah, dan komunitas profesional. Padahal, guru 

yang sudah bersertifikasi dituntut untuk memiliki 

Tanggungjawab profesional yang besar. Menurut 

Suharso (2013), guru yang profesional tidak hanya 

mengetahui akan tugas, peran, dan kompetensinya, 

namun dapat melaksanakan segala sesuatu yang 

menjadi tanggungjawabnya, serta selalu berusaha 

meningkatkan kompetensinya agar tujuan 

pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif dapat 

tercapai secara optimal.  

 Hasil ini menunjukkan perbedaan dengan hasil 

penelitian Supriyadi (2014) dan Oktriany (2017). 

Hasil penelitian Supriyadi (2014)  yang berjudul 

“Evaluasi Kinerja Guru Pasca Sertifikasi  di UPT 

Dindikpora Kecamatan Pejawaran Kabupaten 
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Banjarnegara tahun 2013”, menunjukkan bahwa 

kinerja guru pada kompetensi profesional, 40% 

berkategori cukup, 56% berkategori baik, dan 4% 

berkategori sangat baik. Sedangkan hasil penelitian 

Oktriany (2017) yang berjudul “Evaluasi Kinerja 

Guru Bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga Dengan 

Model Charlotte Danielson”, menunjukkan bahwa 

pada domain tanggungjawab profesional semua guru 

yang dievaluasi berkinerja cukup baik.  

 Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian terdahulu adalah salah satunya 

disebabkan oleh masalah akses. Guru-guru pada 

penelitian sebelumnya yang berlokasi di pulau Jawa, 

memiliki akses yang sangat luas untuk 

meningkatkan kinerja dan mengembangkan diri. 

Guru dapat memperoleh informasi dan kesempatan 

yang sangat luas untuk mengikuti kegiatan 

pelatihan, seminar dan workshop untuk 

meningkatkan kinerja guru. Sedangkan daerah 

tempat penelitian ini dilakukan, yaitu di Pulau 

Sumba, akses guru untuk memperoleh informasi 

maupun kesempatan untuk meningkatkan kinerja 

dan mengembangkan diri melalui pelatihan, 

workshop, dan seminar, sangat minim dan terbatas. 

Pelatihan yang biasanya diadakan hanya mengutus 
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perwakilan guru dari per mata pelajaran dari setiap 

sekolah. Pola ini tidak menjamin, bahwa guru yang 

diutus akan membagikan pengetahuan yang didapat 

pada pelatihan tersebut. Sehingga guru yang tidak 

pernah mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tidak 

memiliki akses untuk mengembangkan diri dan 

meningkatkan kinerja.   

 Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori difusi 

inovasi. Difusi inovasi merupakan proses komunikasi 

antara anggota sistem sosial (masyarakat) untuk 

menyebarluaskan inovasi dengan menggunakan 

saluran tertentu dan dalam waktu tertentu (Sa’ud, 

2010:28). Dalam bidang pendidikan, banyak usaha 

yang telah dilakukan untuk menyebarluaskan 

inovasi pendidikan. Inovasi dalam bidang pendidikan 

antara lain dalam hal manajemen pendidikan, 

metode pengajaran, penggunaan media 

pembelajaran, pelatihan, dan implementasi 

kurikulum. 

 Ada 5 tipe konsumen dalam kecepatannya 

mengadopsi inovasi, yaitu inovator, pengadopsi awal 

(early adopter), mayoritas awal (early majority), 

mayoritas akhir (late majority), dan tipe lambat 

(laggards) (Robinson, 2009:4). Berdasarkan 5 tipe 

konsumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru 
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di Pulau Jawa yang memiliki akses informasi dan 

akses kesempatan yang luas untuk mengadopsi 

inovasi pendidikan yang baru, digolongkan dalam 

kelompok pengadopsi awal (early adopter). 

Pengadopsi awal (early adopter) merupakan 

kelompok yang memiliki kemampuan cepat dalam 

dalam merespon dan membuat keputusan untuk 

mengadopsi suatu inovasi pendidikan. Sedangkan 

karena keterbatasan dalam memperoleh informasi 

maupun kesempatan dalam mengadopsi inovasi 

pendidikan yang baru, guru yang berada di Pulau 

Sumba dapat digolongkan dalam kelompok mayoritas 

akhir (late majorities) dan kelompok lambat 

(laggards). Kelompok late majorities merupakan 

kelompok mayoritas yang cenderung lambat dalam 

mengadopsi inovasi pendidikan yang baru. Kelompok 

laggards, yaitu kelompok yang paling lambat sekali 

dalam dalam mengadopsi inovasi pendidikan yang 

baru.  

 

 

 

 

 


