
1 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.   Deskripsi Teori 

       1.  Guru Sebagai Profesi 

Jabatan guru sebagai suatu profesi masih sering dipertanyakan, setidaknya 

masih ada yang beranggapan bahwa guru bukanlah suatu profesi. Dedy 

Supriyadi (1999 : 3) menyatakan bahwa guru sebagai suatu profesi di 

Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh (Emerging Profession) yang 

tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh 

profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang 

setengah-setengah atau semi profesional.  

 
Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu 

profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam 

melaksanakan profesinya dengan kata lain pekerjaan yang bersifat 

profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka 

yang khusus dipersiapkan untuk itu. 

         Robert B.Howsam. et. al yang dikutip oleh Sutjipto dan Kosasi (1994 : 23) 

menyatakan guru harus dilihat sebagai profesi yang baru muncul, dan 

karena itu mempunyai status yang lebih tinggi dari jabatan semi 
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profesional, malahan mendekati status jabatan profesi penuh.  Di Indonesia 

upaya menuju profesionalisasi guru terus dilakukan, hal ini nampak 

dengan adnya peraturan yang menyatakan bahwa yang boleh menjadi guru 

hanya mereka yang berijazah dari program pendidikan keguruan atau akta 

mengajar dan dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK), selain itu juga dengan dikeluarkannya Keputusan 

Menpan No. 26 tahun 1989, yang menentukan bahwa guru mendapat 

tunjangan fungsional sebagai pengajar. 

Bahkan sekarang dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 39 ayat 2 dunyatakan bahwa 

: Pendidik merupakan profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi.  Selanjutnya pada ayat 3 dikatakan bahwa : Pendidik yang mengajar 

pada suatu pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik 

yang mengajar pada suatu pendidikan tinggi disebut dosen.  

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa guru adalah suatu profesi, 

dimana profesionalisme guru masih perlu ditingkatkan terus menerus. 

Pengembangan profesionalisme guru diakui sebagai hal yang fundamental 

guna meningkatkan mutu pendidikan.  Perkembangan profesional adalah 

proses dimana guru dan Kepala Sekolah belajar, meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan nilai secara tepat.  
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Ray Bolam  ( 2002 : 103) menyatakan bahwa definisi pengembangan 

profesional adalah : 

a. Suatu proses yang terus menerus tanpa henti dari kegiatan pendidikan, 

latihan belajar dan support 
b. Mengambil tempat baik di luar atau di dalam tempat kerja. 

c. Secara proaktif terlibat dalam menentukan mutu : guru yang 
profesional, kepala sekolah dan pimpinan sekolah lainnya. 

d. Bertujuan terutama pada peningkatan belajar dan pengembangan 

profesionalisme pengetahuan, keterampilan dan nilai. 
e. Membantu mereka untuk menetapkan dan mengimplementasikan 

perubahan nilai dalam perilaku mengajar dan kepemimpinan. 
f. Sehingga mereka dapat mengajar lebih efektif. 
g. Dengan demikian tercapai keseimbangan antara kebutuhan individual, 

sekolah dan nasional. 
 

Profesi guru memiliki tugas melayani masyarakat dalam bidang 

pendidikan. Tuntutan profesi ini adalah memberikan layanan yang optimal 

dalam bidang pendidikan kepada masyarakat.  Secara khusus guru dituntut 

untuk memberikan layanan profesional kepada peserta didik agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan guru-guru 

yang profesional. Usman (2002 : 15) menyatakan guru profesional adalah 

orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

keguruan sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

guru dengan kemampuan maksimal. 

 

 

2.  Karakteristik Profesional Guru 

Guru mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar.  

Adapun peranan guru menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000:48) 

adalah  sebagai berikut: 
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1. Kolektor 

Guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan  nilai yang 

buruk. 

2. Inspirator 

Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar 

yang baik. 

3. Informator 

Guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran yang telah 

diprogramkan dalam kurikulum. 

      4. Organisator 

Guru harus memiliki kegiatan pengelolaan, kegiatan akademik, 

menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan 

sebagainya. 

5.  Motivator 

     Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif 

belajar. 

6.  Inisiator 

Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan 

dan pengajaran. 

      7.  Fasilitator 
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Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

dapat memberikan kemudahan kegiatan belajar anak didik. 

8.   Pembimbing 

Dalam hal ini kehadiran guru disekolah adalah untuk membimbing 

anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. 

9. Demonstrator  

Guru disini dijadikan sebagai alat peraga, yaitu apabila ada bahan 

yang sukar dipahami anak didik hendaknya guru harus berusaha 

membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajarkan secara 

dikdatis, sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman 

anak didik. 

10. Pengelola kelas  

  Guru hendaknya harus dapat mengelola kelas dengan baik dan 

mengelola program belajar. 

       11. Mediator  

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik 

media non material maupun materiil. 

12. Supervisor  

Guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki,dan menilai secara 

kritis   terhadap proses pengajaran. 

13. Evaluator 
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                  Guru dituntut menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan   

memberikan  penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik.  

 

Sedangkan menurut petunjuk Depdiknas (2004 : 8), bahwa berdasarkan pada 

prinsip-prinsip peningkatan kualitas profesional guru, maka dapat disebutkan 

karakteristik profesional guru  sebagai berikut : 

1.  Guru adalah orang yang memiliki keahlian (expertise) yakni  : 

a. Menguasai pembelajaran materi pembelajaran di sekolah  

b. Menguasai konsep keilmuan yang relevan dengan materi 

pembelajaran  di         sekolah 

c. Mengusai strategi pembelajaran  di sekolah 

d. Kontributif (mampu berperan) terhadap tercapainya tujuan 

pembelajaran dan tujuan pendidikan nasionl. 

 

 

 

 

2.  Guru adalah orang yang memiliki sifat kolegialisme (kesejawatan), yakni 

guru yang: 

a. Mampu membagi ide (gagasan) baik untuk pengembangan maupun 

untuk  kepentingan praktek 

b. Berbagi pengalaman baik yang diperoleh dari pembelajaran di sekolah 

maupun dari pengalaman mengikuti berbagai kegiatan di luar sekolah. 
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c. Bekerjasama dalam pengembangan ilmunya dan peningkatan proses 

belajar mengajar. 

d. Bersifat energi, yakni guru yang mampu membangun kekuatan 

pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan, sumber daya manusia 

dan masyarakat. 

e. Dapat membangun prakarsa dalam berbagai kegiatan di sekolah. 

 

3. Guru adalah orang yang cepat menjadi model warga negara yang baik dan 

cerdas, yakni guru yang: 

a. Memiliki kepekaan sosial, memiliki kepedulian terhadap lingkungan 

b. Menjadi tanggung jawab sebagai warga negara  

c. Menjadi teladan bagi keluarga, sekolah dan masyarakat 

d. Bersedia membimbing dari belakang  

e. Menghormati negara dan berbagai lambang kenegaraan Republik 

Indonesia 

f. Bersikap demokratis dan menghargai kesejahteraan  

 

4. Guru  adalah mereka yang menjunjung tinggi kode etik, guru  yang: 

a. Menaati seluruh peraturan yang berlaku baik tertulis maupun yang 

tidak tertulis 

b. Bersifat taat azas, mematuhi aturan yang berbuat sesuai dengan 

ketentuan yang disepakati dalam setiap situasi/ keadaan. 

c. Dapat menjadi contoh sebagai warga negara bertanggung jawab. 

d. Memiliki kesetia kawanan (solidaritas) sebagai guru. 
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2. Tinjauan tentang Sistem Pembinaan Profesional Guru  

 

Sistem Pembinaan Profesional Guru merupakan upaya meningkatkan 

kemampuan, sikap, dan keterampilan guru sebagai upaya peningkatan 

mutu pendidikan di Sekolah. Pemerintah melalui proyek Pendidikan telah 

melaksanakan programnya yaitu dengan mengadakan Sistem Pembinaan 

Profesional-KTSP melalui penataran dan sistem pembinaan Profesional-

KTSP melalui penataran atau pelatihan. 

Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK)/(PTKTSP) bagi 

guru dilaksanakan dalam dua model, yaitu pelatihan klasikal dan 

menggunakan wahana pertemuan MGMP. 

 

 

3.  Model Klasikal 

     Model klasikal adalah pelatihan yang diselenggarakan secara kelas 

dimana peserta dikelompokkan berdasarkan hasil tes kompetensi.  Model 

ini memang lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan guru, namun 

memerlukan biaya besar dan guru harus meninggalkan tempat kerja.  

Oleh kareha itu  model ini difokuskan bagi guru-guru yang lokasi 

sekolahnya di daerah terpencil, sehingga sulit atau bahkan tidak mungkin 

mengikuti pola MGMP yang dilaksanbakan setiap minggu sekali. 
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Model klasikal juga difokuskan untuk menghasilkan nara sumber pada 

pertemuan MGMP.  Oleh karena itu diupayakan beberapa guru yang 

mendapatkan skor tes kompetensi bagus dan tinggi di kota dapat ikut 

pola klasikal, dengan harapan nantinya akan menjadi nara sumber pada 

pola MGMP di daerahnya. 

 

4. Pola Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) melalui 

Forum MGMP. 

 

pelatihan dilakukan pada saat pertemuan MGMP. Pola ini jauh lebih 

efisien dan guru tidak harus meninggalkan tempat kerja.  Di samping itu 

pembahasan kompetensi di forum MGMP lebih mudah dikaitkan dengan 

konteks lingkungan guru bekerja. Dalam jangka panjang, forum MGMP 

akan sangat penting sebagai wahana peningkatan profesionalisme guru, 

oleh karena itu PTBK yang dilaksanakan melalui wahana MGMP dapat 

menjadi pemicu pengembangan aktifitas MGMP di masa datang. 

 

     PTBK yang dilaksanakan pada pertemuan MGMP pada dasarnya 

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, hanya medianya 

pertemuan MGMP. Semua guru yang tidak dapat mengikuti PTBK 

secara klasikal wajib ikut dalam forum MGMP. Kehadiran wajib guru 

disesuaikan dengan hasil tes.  Guru wajib hadir untuk topik-topik yang 

belum dikuasai dalam tes kompetensi, sedangkan untuk topik yang sudah 

dikuasai, boleh hadir dan boleh tidak.  Karena itu dalam kegiatan PTBK 

melalui MGMP harus : 
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1) dilaksanakan minimal 3 atau 6 kali dalam setahun. 

2) Pada setiap unit MGMP dibuat jadwal yang jelas dengan memuat : (a). 

tanggal, jam dan tempat untuk setiap pertemuan, (b) topik yang 

dibahas untuk setiap pertemuan, (c) nara sumber untuk setiap 

pertemuan dan (d) peserta yang wajib hadir untuk setiap pertemuan. 

3) Dibuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk setiap semester, yang 

paling tidak memuat : (a) kehadiran, nara sumber dan peserta untuk 

setiap pertemuan, (b) ketersediaan bahan latihan untuk setiap topik, 

(c) keterlaksanan kegiatan pelatihan untuk setiap pertemuan, dan (d) 

kendala yang terjadi. 

 

4) Laporan tersebut disusun oleh penanggung jawab PTBK di setiap unit 

MGMP dengan rangkap tiga dan disampaikan kepada : (a) dinas 

pendidikan Kabupaten/Kota, (b) dinas pendidikan provinsi, dan (c) 

untuk arsip. 

5) Sebagai pihak penanggung jawab, dinas pendidikan kab/kota perlu 

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PTBK melalui forum 

MGMP, sehingga dapat melakukan pembenahan agar berjalan lebih 

baik dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi. 

 

Dengan penataran KBK, diharapkan kemampuan guru memahami 

konsep dasar mengajar akan lebih baik, sehingga guru dapat secara ril 

melaksanakannya tugas profesinya dalam proses belajar mengajar 

dengan baik. Sebagaimana pendapat Burhan dalam Dedi Supriyadi 



11 

 

(1999 : 13) bahwa “penataran guru merupakan usaha yang dilakukan 

secara sadar dan berencana untuk meningkatkan mutu para tenaga 

kependidikan dibidang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, 

sikap, dan kepribadian agar lebih mampu dan mantap dalam 

meaksanakan tugasnya”. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Sukamto, (1985 : 22) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signfikan dalam hal kompetensi guru antara kelompok yang 

sudah dan belum ditatar, juga terungkap bahwa guru-guru yang sudah 

ditatar menunjukan kecenderungan lebih mantap dalam profesinya 

sebagai guru dibanding dengan rekan-rekannya yang belum ditatar. 

Dalam tugasnya sehari-hari para guru dibina oleh kepala sekolah dan 

pemilik sekolah sebagai supervisor. Sistem pembinaan yang saat ini 

telah dilaksanakan di SMP/SMA adalah sistem pembinaan profesional 

guru melalui kelompok kesejawatan. Dengan sistem ini diharapkan 

pembinaan akan lebih efektif, karena unsur-unsur di dalam sistem 

tersebut bisa saling bekerja sama dan saling melengkapi dengan 

menerapkan penataran teman sejawat guru. Kelompok kesejawatan 

juga merupakan wadah kegiatan dimana antara anggota sejawat bisa 

saling asah, asih, dan asuh untuk meningkatkan kualitas diri masing-

masing. 

 
Lebih lanjut bahwa dalam upaya peningkatan mutu guru, maka 

kecenderungan berprestasi guru dalam mengemban tugasnya perlu 

diketahui, sebab seorang guru dikatakan punya motifasi kerja bila 
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dalam hatinya selalu ada keinginan untuk maju, berprestasi, berkarya 

lebih baik, bertanggung jawab dan disiplin. Sebagaimana pendapat 

Handoyo dalam Soetjipto & Kosasi (1994 : 7) “guru dituntut untuk 

memiliki motivasi tinggi dalam menunaikan tugasnya”. Sebagai 

seorang guru, dorongan untuk selalu belajar dan mengembangkan 

kompetensinya merupakan suatu kebutuhan, dorongan untuk 

memenuhi ebutuhan ini adalah motifasi kerja. Dengan adanya motifasi 

kerja ini, maka pola dan aktivitas dalam mejalankan tugasnya akan 

terpengaruh, yang pada gilirannya efektivitas pengajarannya dapat 

dicapai.  

 

6.     Musyawarah Guru Mata Palajaran (MGMP) 

MGMP PKn merupakan wadah guru-guru yang setia mengabdikan diri 

untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme bagi kemajuan Negara Republik 

Indonesia. Hal ini menjadi penting karena guru PKn berada pada garis 

terdepan dalam membentuk moralitas, menanamkan semangat nasionalisme, 

mengsosialisasikan pengetahuan kewarganegaraan.  Sebagai sebuah wadah 

komunikasi MGMP PKn diharapkan dapat menjembatani dinamika, 

perubahan, problematika yang terjadi baik yang berkenaan dengan materi 

pembelajaran, desain mengajar, atau upaya kontruktif lainnya. 

Karakter dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu :  Memberdayakan dirinya 

sebagai warganegara yang independen, aktif, kritis, well-informed, dan 

bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam 
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berbagai aktivitas masyarakat, politik, dan pemerintahan pada semua 

tingkatan (daerah dan nasional), memahami bagaimana warganegara 

melaksanakan peranan, hak dan tanggung jawab personal untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah 

dan nasional), memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai budi 

pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memahami dan menerapkan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

6.1   Visi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

 

Mewujudkan proses pendidikan yang integral di sekolah untuk 

pengembangan kemampuan dan kepribadian warga negara yang 

cerdas, partisipatif dan bertanggungjawab yang pada gilirannya akan 

menjadi landasan untuk berkembangnya masyarakat Indonesia yang 

demokratis. Berdasarkan visi tersebut, maka dikembangkan misi mata 

pelajaran PKn. 

6.2   Misi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)  

a. Mengembangkan kerangka berpikir baru yang dapat dijadikan 

landasan yang rasional untuk menyusun PKn baru sebagai 

pendidikan intelektual ke arah pembentukan warga negara yang 

demokratis, misi tersebut dilakukan melalui penetapan kemampuan 

dasar PKn sebagai landasan penyusunan standar kemampuan serta 

standar minimun yang ditetapkan secara nasional. 

b. Menyusun substansi PKn baru sebagai pendidikan demokrasi yang 

berlandaskan pada latar belakang sosial budaya serta dalam 
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konteks politik, kenegaraan dan landasan konstitusi yang 

dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi indonesia, misi tersebut 

dilakukan melalui penyusunan uraian materi pada masing-masing 

standar materi PKn yang dapat memfasilitasi berkembangnya 

pendidikan demokrasi. 

 

6.3 Tujuan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran)  

(1)   Menumbuhkan kegairahan guru dalam meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan ketika mempersiapkan, melaksankn, dan 

mengevaluasi program pengajaran 

(2) Memeratakan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan 

pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan 

pemerataan mutu pendidikan. 

(3) Menampung segala permasalahan yang dialami guru dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian yang 

sesuai dengan krakteristik mata pelajaran, guru, sekolah dan 

lingkungan. 

(4) Membantu guru dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang 

berkaitan dengan kegiatan pembelajaran.  

(5) Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang 

berkaitan dengan kegiatan, kebijaksanan pengembangan kurikulum 

dan mata pelajaran yang bersangkutan. 



15 

 

(6) Saling tukar informasi dan pengalman dalam rangka mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta metode dan 

teknik mengajar. 

Borang MGMP PKn Bandar Lampung, (2008 : 12) 

 

B. Evaluasi (Penilaian) 

    1.  Hakekat Penilaian 

 Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, 

dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.  

         Penilaian dalam KTSP adalah penilaian berbasis kompetensi, yaitu bagian 

dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian 

kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau pada akhir 

pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar 

peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada 

tingkat mata  pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar 

Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam 

Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi 

yang harus dicapai peserta didik adalah Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL). 
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     Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan 

dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang 

penting dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik 

sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan 

yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, 

dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat mengambil 

keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan 

selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk berprestasi lebih baik. 

 

     Penilaian dalam KTSP menggunakan acuan kriteria. Maksudnya, hasil 

yang dicapai peserta didik dibandingkan dengan kriteria atau standar yang 

ditetapkan. Apabila peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang 

ditetapkan, ia dinyatakan lulus pada mata pelajaran tertentu. Apabila 

peserta didik belum mencapai standar, ia harus mengikuti program 

remedial/perbaikan sehingga mencapai kompetensi minimal yang 

ditetapkan.  

       Penilaian yang dilakukan harus memiliki asas keadilan yang tinggi. 

Maksudnya, peserta didik diperlakukan sama sehingga tidak merugikan 

salah satu atau sekelompok peserta didik yang dinilai. Selain itu, penilaian 

tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, bahasa, jender, 

dan agama. Penilaian juga merupakan bagian dari proses pendidikan yang 
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dapat memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi 

meraih tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya.  

 

Ditinjau dari sudut profesionalisme tugas kependidikan, kegiatan penilaian 

merupakan salah satu ciri yang melekat pada pendidik profesional. 

Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik atas 

proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena 

salah satu indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat 

keberhasilan yang dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian 

dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan proses pembelajaran dan umpan 

balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

yang dilakukan. 

Ada empat istilah yang terkait dengan konsep penilaian yang digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan belajar peserta didik, yaitu pengukuran, pengujian, 

penilaian, dan evaluasi.  

Pengukuran (measurement) adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu 

gejala menurut aturan tertentu ,Guilford ( 1982 : 65).  Pengukuran  pendidikan 

berbasis kompetensi berdasar pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau 

kemampuan peserta didik dengan menggunakan suatu standar. Pengukuran 

dapat menggunakan tes dan non-tes. Pengukuran pendidikan bisa bersifat 

kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif hasilnya berupa angka, sedangkan 

kualitatif hasilnya bukan angka (berupa predikat atau pernyataan kualitatif, 

misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang), disertai 
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deskripsi penjelasan prestasi peserta didik. Pengujian merupakan bagian 

dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian 

Penilaian (assessment) adalah istilah umum yang mencakup semua metode 

yang biasa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok 

peserta didik. Proses penilaian mencakup pengumpulan bukti yang 

menunjukkan pencapaian belajar peserta didik. Penilaian merupakan suatu 

pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan karakteristik 

seseorang atau sesuatu menurut, Griffi (1991:17).  Penilaian mencakup 

semua proses pembelajaran.   Oleh karena itu, kegiatan penilaian tidak 

terbatas pada karakteristik peserta didik saja, tetapi juga mencakup 

karakteristik metode mengajar, kurikulum, fasilitas, dan administrasi 

sekolah. Instrumen penilaian untuk peserta didik dapat berupa metode 

dan/atau prosedur formal atau informal untuk menghasilkan informasi 

tentang peserta didik.  Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, tes 

lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan 

sebagainya. Penilaian juga diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data 

hasil pengukuran atau kegiatan untuk memperoleh informasi tentang 

pencapaian kemajuan belajar peserta didik.  

     Evaluasi (evaluation) adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat 

atau kegunaan suatu objek menurut, Mehrens & Lehmann (1991: 53). 

Dalam melakukan evaluasi terdapat judgement untuk menentukan nilai 

suatu program yang sedikit banyak mengandung unsur subjektif. Evaluasi 

memerlukan data hasil pengukuran dan informasi hasil penilaian yang 
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memiliki banyak dimensi, seperti kemampuan, kreativitas, sikap, minat, 

keterampilan, dan sebagainya. 

 

    Oleh karena itu, dalam kegiatan evaluasi, alat ukur yang digunakan juga 

bervariasi bergantung pada jenis data yang ingin diperoleh. Pengukuran, 

penilaian, dan evaluasi bersifat bertahap (hierarkis), maksudnya kegiatan 

dilakukan secara berurutan, dimulai dengan pengukuran, kemudian 

penilaian, dan terakhir evaluasi. 

 

2. Prinsip Penilaian 
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar peserta 

didik antara lain:  

1. Penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi;  

2. Penilaian menggunakan acuan kriteria yakni berdasarkan pencapaian 

kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran;  

3. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan;  

4. Hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remedial bagi peserta 

didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan dan 

program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria 

ketuntasan;  

5. Penilaian harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran 
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Penilaian hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Sahih (valid), yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur;  

2. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai; 

3. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta 

didik, dan tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, 

agama, bahasa, suku bangsa, dan jender;  

4. Terpadu, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan 

dari kegiatan pembelajaran;  

5. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan;   

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua 

aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;  

7. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah- langkah yang baku;    

8. Menggunakan acuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan;  

9. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 
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3. Rambu-Rambu Penilaian Kelas 

 
 

      Dalam melaksanakan penilaian, guru sebaiknya: 

a) Memandang penilaian dan kegiatan belajar-mengajar secara terpadu. 

b) Mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian 

sebagai cermin diri. 

c) Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pengajaran 

untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta 

didik. 

d) Mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. 

e) Mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi 

dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. 

f) Menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Penilaian kelas 

dapat dilakukan dengan cara penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, 

penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan 

portofolio, dan penilaian diri. 

g) Mendidik dan meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin 

h) Melakukan Penilaian kelas secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan 

kelas. Ulangan harian dapat dilakukan bila sudah menyelesaikan satu atau 

beberapa indikator atau satu kompetensi dasar. Pelaksanaan ulangan 

harian dapat dilakukan dengan penilaian tertulis, observasi atau lainnya. 

Ulangan tengah semester dilakukan bila telah menyelesaikan beberapa 

kompetensi dasar, sedangkan ulangan akhir semester dilakukan setelah 
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menyelesaikan semua kompetensi dasar semester bersangkutan. Ulangan 

kenaikan kelas dilakukan pada akhir semester genap dengan menilai 

semua kompetensi dasar semester ganjil dan genap, dengan penekanan 

pada kompetensi dasar semester genap. Guru menetapkan tingkat 

pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan hasil belajarnya pada 

kurun waktu tertentu (akhir semester atau akhir tahun) 

   Agar penilaian objektif, guru harus berupaya secara optimal untuk :  

(1) memanfaatkan berbagai bukti hasil kerja peserta didik dan tingkah 

laku dari sejumlah penilaian,  

(2) membuat keputusan yang adil tentang penguasaan kompetensi 

peserta didik dengan mempertimbangkan hasil kerja (karya) 

 

4. Ranah Penilaian 

 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan penjabaran dari stándar isi 

dan stándar kompetensi lulusan. Di dalamnya memuat kompetensi secara 

utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai 

karakteristik masing-masing mata pelajaran. 

Muatan dari stándar isi pendidikan adalah stándar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Satu stándar kompetensi terdiri dari beberapa kompetensi dasar, dan 

setiap kompetensi dasar dijabarkan ke dalam indikator-indikator pencapaian 

hasil relajar yang dirumuskan atau dikembangkan oleh guru dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi sekolah/daerah masingmasing. 

Indikator-indikator yang dikembangkan tersebut merupakan acuan yang 

digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi dasar bersangkutan. 
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Teknik penilaian yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik 

indikator, standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar yang diajarkan oleh 

guru. Tidak menutup kemungkinan bahwa satu indikator dapat diukur dengan 

beberapa teknik penilaian, hal ini karena memuat domain kognitif, 

psikomotor dan afektif. 

 

5. Penilaian Formatif 

 

Penelitian ini memfokuskan pada jenis evaluasi formatif,  Suharsimi Arikunto 

(1989 : 23) manyatakan “evaluasi formatif adalah suatu proses untuk 

mendapatkan data bagi guru meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu 

program pegajaran. Tekanan evaluasi formatif adalah untuk mengumpukan 

data yang akan digunakan untuk merevisi suatu program pengajaran agar 

mencapai efektivias semaksimal mungkin”.  

 

Dari arti kata “form” yang merupakan dasar dari istilah “formatif”, maka 

evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana siswa telah 

terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu.  Dalam kedudukannya 

seperti ini tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir 

pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap 

program. Tes ini merupakan post test atau tes akhir proses. 

 

 Pre-test   Program   Post-test 

         (tes – awal)                (tes – akhir) 
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Evaluasi formatif mempunyai manfaat, baik bagi siswa, guru  maupun 

program itu sendiri : 

a. Manfaat bagi siswa  

b. Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan 

program secara menyeluruh. 

c. Merupakan penguatan (reinforcement) bagi siswa 

d. Usaha perbaikan ;  dengan umpan balik (feed back) yang diperoleh 

setelah melakukan tes, siswa mengetahui kelemahan-

kelemahannya, dan ini menjadi motivasi bagi siswa untuk 

meningkatkan penguasaan. 

e. Sebagai diagnose; dengan mengetahui hasil tes formatif siswa 

dengan jelas dapat mengetahui bagian mana dari materi pelajaran 

yang masih dirasakan sulit. 

 

2.   Manfaat bagi guru : 

      a. Mengetahui sampai sejauhmana bahan yang diajarkan sudah dapat 

diterima oleh siswa. 

      b. Mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum 

menjadi milik siswa. 

      c. Dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan 

diberikan. 

 3.  Manfaat bagi program : 
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     Setelah diadakan tes formatif maka diperoleh hasil, dari hasil tersebut 

dapat diketahui  

     a. Apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat 

sesuai dengan kecakapan siswa. 

     b. Apakah program membutuhkan pengetahuan pra-syarat yang belum 

diperhitungkan. 

     c.  Apakah diperlukan alat, sarana dan prasarana untuk mempertinggi 

hasil yang dicapai. 

     d. Apakah metode, pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan sudah 

tepat. 

  Dengan demikian, dalam fungsi formatif  hasil evaluasi digunakan untuk 

memperbaiki hasil belajar dan kegiatan belajar mengajar. Hasil evaluasi ini 

secara terus menerus dijadikan umpan balik bagi siswa dan guru mengenai 

apa yang telah terjadi, kelemahan-kelemahan apa yang masih ada untuk 

segera dapat diperbaiki.Hasil evaluasi memberikan petunjuk bagi guru 

mengenai keadaan siswa, materi pelajaran, dan metode mengajarnya. Jadi 

hasil dari evaluasi formatif sangat berguna bagi guru dalam upaya 

meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar. 

 

       Guru dalam melaksanakan evaluasi formatif akan dipengaruhi berbagai 

faktor yang tidak terlepas dari faktor yang bersumber dari dalam diri guru 

itu sendiri  yaitu motifasi kerja maupun yang bersumber dari luar, 

diantaranya penataran yang pernah diikuti maupun bentuk pembinaan-
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pembinaan lain. Keberhasilan kinerja tidak hanya tergantung pada 

keterandalan program, tetapi juga pada masalah internal dan eksternal di 

luar program. Secara teoritis kinerja dipengaruhi oleh dua hal, yakni 

motivasi kerja dan kemampuan.  

 
  Oleh karena itu adanya upaya pembinaan profesional guru melalui kegiatan-

kegiatan yang mengarah pada pembentukan dan pengembangan kemampuan 

tenaga kependidikan  lebih bertujuan  agar  terjadi keselarasan atau 

kesesuaian antara program yang direncankan dan dilaksanakan dengan 

kemampuan guru dalam melaksanakan program tersebut. 

 

 

 

C.   Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini sebenarnya akan melihat dampak atau pengaruh pelaksanaan 

sistem pembinaan profesional guru melalui kegiatan-kegiatan yang mengarah 

pada pembentukan dan  pengembangan  tenaga  kependidikan terhadap 

kemampuan guru dalam melakukan evaluasi formatif.  Penulis menduga 

kedua variabel dalam penelitian ini berkorelasi, dan ini berarti peneliti dapat 

melihat pengaruhnya. 

Untuk lebih jelasnya penulis memperjelas keterkaitahnya dalam diagram 

seperti  berikut ini : 

SISTEM PEMBINAAN    KEMAMPUAN EVALUASI  

  PROFESIONAL-GURU         FORMATIF GURU  

 

  Sistem / pola MGMP    Tinggi 
        Sedang 

        Rendah 
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1. Hipotesis 

 

 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

 “Ada pengaruh yang signifikan sistem pembinaan profesional Guru 

melalui Pola MGMP terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan 

evaluasi  di SMA Arjuna Bandar Lampung tahun 2011” . 

 

 

 

 


