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This is descriptive evaluation research. It is aimd to describe: 1) context of  
instructional program evaluation in relation with working environment; 2)  input of 
instructional program evaluation in relation with facility availability, teacher 
motivation, and resources; 3) Process of instructional program evaluation in relation 
with planning, acting, and learning evaluation; 4) product of instructional program 
evaluation at SMA Negeri 10 Bandarlampung. 

Research design used was Context, In put, Process and Product (CIPP). Analysis unit in 
this research were teachers of SMA Negeri 10 Bandarlampung. They were 18 teachers, 
consist of 17 teachers of subject and 1 teacher of counselling. Total number of teacher 
is 58 teachers.

The results are: 1) context component: (a) vision of SMA Negeri 10 Bandarlampung 
meets regulation of national education ministery no. 19 year 2007 in regarding with 
administering standard, part A, sub part 1 and 2 about vision and mision; (b) current 
diversification of culture and teachers education background provide variation of 
thouhgt run optimally as it is demanded by Regulation of national education ministery no. 
19 year 2007 in regarding with administering standard, part B, sub part 9 about school culture 
and environment; (c) support of leader toward teachers to perform teaching well; 2) In 
put component: (a) curriculum used is curriculum of SMA Negeri 10 Bandarlampung 
which was compiled based on ministery regulation of national education number 22, 
23, and 24 year 2006 and Government regulation no. 19 year 2005, verse 1 point a, (b) 
sufficient class room, (c) tools and instruction media is good enough, at least there are 
two kinds of tool such as LCD and OHP but the ratio is not met yet, library has small 
amount of book in general it meets Regulation of national education ministery no. 24 year 
2007 in regarding with facility and equipment point 2, 3, 4, 5, 6, 7; 3) process component: in 
relation with teaching equipment, two teachers are good, 14 teachers are good enough 
and 2 teachers are less, (b) in relation with instruction execution, based on Government 
regulation no. 19 year 2005, verse 20, 21, 22, 23, 24 and Regulation of national education 
ministery no. 41 year 2007 in regarding with standard process there were two good teachers, 
11 good enough teachers and 5 low predicate teachers; 4) product component: most of 
unsure to build performance have been conducted by teachers of SMA Negeri 10 
Bandarlampung, even though not all unsure were conducted well.
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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif evaluasi yang bertujuan: 1) mendeskripsikan context
evaluasi program pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandarlampung 
dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kondisi lingkungan pembelajaran; 2) mendeskripsi-
kan input evaluasi program pembelajaran yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan 
prasarana pembelajaran, motivasi kerja guru, dan sumber daya; 3) mendeskripsikan tentang 
process evaluasi program pembelajaran di Bandarlampung yang berkaitan dengan  
keterampilan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran; 4) 
mendeskripsikan product evaluasi program pembelajaran.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah evaluasi dengan pendekatan CIPP. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah guru SMA N 10 Bandarlampung yang berjumlah 18 orang terdiri 
dari 17 guru mata pelajaran ditambah 1 orang guru Bimbingan dan Konseling dari 58 orang 
total jumlah guru.

Hasil penelitian adalah 1) komponen context: (a) visi dari SMA N 10 Bandarlampung telah 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan institusi itu sendiri serta telah melibatkan para 
pemangku kebijakan dalam penyusunannya sehingga sesuai Permendiknas no. 19 tahun 2007  
tentang standar pengelolaan, bagian A, subbagian 1dan 2 tentang visi dan misi; (b) terdapat 
keragaman budaya, namun tidak semua tuntutan Permendiknas no. 19 tahun 2007  tentang 
standar pengelolaan, bagian B, subbagian 9 mengenai budaya dan lingkungan sekolah telah 
tercapai, tetapi upaya pembudayaan berjalan secara optimal untuk mencapai kondisi budaya 
ideal yang diharapkan; (c) terdapat dukungan pimpinan kepada para guru dalam melaksanakan 
pembelajaran; 2) komponen input: (a) kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum SMA N 10 
Bandarlampung yang disusun berdasarkan pedoman penyusunan KTSP dari BSNP dan 
mengacu pada Permendiknas no. 22, 23 dan 24 tahun 2006 serta Permendiknas no. 6 tahun 
2007 tentang perubahan permen no 24 tahun 2006 dan sesuai dengan PP no 19 tahun 2005 
pasal 52 ayat 1 poin a, seluruh dokumen kurikulum yang diperlukan telah tersedia (b) 
ketersediaan ruang belajar cukup, (c) Ketersediaan alat pembelajaran sudah baik, sedikitnya 
dua macam alat alat pembelajaran seperti LCD dan OHP, meskipun rasionya belum memadai, 
buku perpustakaan sudah cukup baik sesuai Permendiknas 24 tahun 2007, bagian D tentang 
kelengkapan sarana dan  prasarana poin 2, 3, 4, 5, 6, 7; dan motivasi guru sesuai dengan PP 74 
th 2008. Bab II Pasal 3 tentang kompetensi kepribadian guru 3) komponen process: (a) 
perencanaan pembelajaran menurut PP no 19 tahun 2005 pasal 20, 21, 22, 23, dan  24 dan  
Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang standar Process  bagian II subbagian B dan C terdapat 
dua orang guru dengan perangkat pembelajaran yang baik, 14 orang guru dengan perangkat 
pembelajaran yang cukup, dan dua orang guru dengan perangkat pembelajaran yang kurang 
baik, (b) pelaksanaan Process pembelajaran, menunjukan terdapat 2 orang guru dengan 
kategori baik, 11 orang guru dengan kategori cukup dan 5 orang guru dengan kategori kurang; 
4) komponen product: Sebagian besar  unsur yang membentuk kinerja telah dilakukan oleh 
guru SMA N 10 Bandarlampung, mekipun tidak secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik 
tetapi sebagian besar unsur  tersebut telah dilaksanakan. 



A. Latar Belakang
Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional mengamanahkan tujuan pendidikan yaitu:

“Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang ber-
iman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 
memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepri-
badian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 
dan kebangsaan” (UURI No. 20 Tahun 2003).

Berdasarkan amanah tersebut, maka pembangunan nasional yang berlangsung 
diarahkan pada upaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya tersebut
memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia mempunyai peranan utama dalam mengelola 
pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai kekuatan utama dalam 
menjalankan process pembangunan. Dengan demikian pendidikan harus ditingkatkan 
kualitasnya. Peningkatan kualitas pendidikan sangat luas cakupannya. Dari tingkat 
yang terrendah yaitu siswa, hingga tingkat yang paling tinggi seperti para pelaksana 
kependidikan atau departemen. Karena cakupan yang begitu luas, perlu pengendalian 
secara mikro dunia pendidikan. 

Pengendalian secara mikro dimaksudkan  agar tujuan pokok kependidikan dapat 
tercapai, melalui kelancaran process pembelajaran. Tentunya pengendalian ini bukan 
hanya melingkupi sisi khusus, namun juga harus mencakup secara kese-luruhan, 
dikarenakan dalam dunia pendidikan unsur-unsur mikro semuanya memiliki keterkaitan 
penting dalam membentuk suatu sistem. Seperti metode pembelajaran, kinerja guru, 
motivasi guru dalam mengimplementasikan tugasnya, dukungan kepala sekolah, 
fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah, dan lain sebagainya. Dengan demikian 
harus ada evaluasi terhadap kinerja masing-masing bagian dalam sistem. 

Guru merupakan satu komponen yang sangat berperan dalam process pembelajaran, 
dan secara langsung berperan dalam peningkatan kualitas belajar siswa. Untuk 
memenuhi fungsi peran tersebut dituntut kinerja yang baik dari para guru SMA N 10 
Bandarlampung. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik agar memiliki kinerja 
yang baik, maka para guru SMA N 10 Bandarlampung wajib memiliki kompetensi 
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2008. 
Kompetensi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah kompetensi pedagogik, 
kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Semakin baik 
kompetensi-kompetensi tersebut dimiliki oleh para guru, maka semakin baik kinerja 
mereka. 

Kinerja guru sangat mempengaruhi baik dan buruknya kualitas process pembelajaran di 
SMA N 10 Bandarlampung. Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh ter-
dapat keadaan bahwa secara administrasi kependidikan belum berjalan dengan baik dan 
kinerja guru SMA N 10 Bandarlampung belum terwujud secara nyata. Dengan demi-
kian untuk mengetahui kinerja guru SMA N 10 Bandarlampung dalam pembelajaran, 
perlu dilaksanakan evaluasi terhadap komponen kinerja guru SMA N 10 Bandar-
lampung dalam pembelajaran. 



Evaluasi kinerja guru dalam pembelajaran ditujukan untuk mengetahui kinerja guru 
SMA N 10 Bandarlampung secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-
masing komponen yang mendukung kinerja guru SMA N 10 Bandarlampung. Model 
yang paling tepat untuk mengevaluasi kinerja guru SMA N 10 Bandarlampung dalam 
pembelajaran adalah model CIPP. Stufflebeam dalam Arikunto dan Safrudin (2004:37) 
menyatakan bahwa ”Model evaluasi CIPP (CIPP Evaluation Models) yang meliputi 
evaluasi terhadap Contexts (C), Input (I), Process (P), dan Product (P). 

Evaluasi kinerja guru SMA N 10 Bandarlampung dalam pembelajaran akan mengemu-
kakan keberhasilan program pembelajaran, memberikan input yang dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan untuk memperbaiki penyeleng-garaan pembelajaran yang 
sedang berjalan maupun yang akan datang, dan memberikan informasi yang sama 
sekali berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pengambil kebijakan terhadap 
penyelenggaraan pembelajaran. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
harus dilaksanakan tindakan penelitian untuk mengumpulkan informasi kinerja guru.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan sebagai berikut:

Context
Beberapa masalah yang terkait dengan context adalah sebagai berikut:
1) Adanya  visi dan misi SMA N 10 Bandarlampung yang belum dipahami semua 

pihak yang terlibat;
2) Hubungan SMA N 10 Bandarlampung dengan institusi lain dan dinas terkait 

kurang intensif;
3) Budaya kerja guru SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasikan

pembelajaran belum terbentuk dengan baik;
4) Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pembelajaran belum maksimal;

Input
Beberapa masalah yang terkait dengan input adalah sebagai berikut;
1) Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran di SMA N 10 Bandar-lampung

yang belum memenuhi rasio standarnya;
2) Motivasi guru SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasikan program 

pembelajaran kurang maksimal;
3) Sumber daya guru SMA N 10 Bandarlampung belum sepenuhnya memenuhi 

kriteria;
4) Kemampuan awal siswa SMA N 10 Bandarlampung belum menjadi acuan dalam 

menentukan strategi pembelajaran.
Process
Beberapa masalah yang terkait dengan process adalah sebagai berikut:
1) Keterampilan guru SMA N 10 Bandarlampung dalam merancang pembelajaran 

belum maksimal;
2) Keterampilan guru SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasi-kan

pembelajaran belum maksimal;
3) Keterampilan guru SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasi-kan

evaluasi belum maksimal.



Product
Beberapa masalah yang terkait dengan masalah product adalah:
1) Dokumen perangkat dan hasil pembelajaran guru belum lengkap, kinerja guru 

SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasikan program pembelajaran 
kurang maksimal;

2) Lulusan belum mencapai kriteria baik.

C. Batasan Masalah
Semua masalah yang teridentifikasi terkait dengan context, input, process, dan product, 
dengan demikian semua masalah tersebut akan diselesaikan melalui penelitian evaluasi.

D. Rumusan Masalah
Rumusan Context
Rumusan tentang context adalah sebagai berikut:
1) Bagaimanakah visi dan misi SMA N 10 Bandarlampung?
2) Bagaimanakah intensitas hubungan SMA N 10 Bandarlampung dengan institusi 

lain dan dinas terkait?
3) Bagaimanakah budaya kerja guru SMA N 10 Bandarlampung dalam 

mengimplementasikan pembelajaran?
4) Bagaimanakah dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pembelajaran?

Rumusan Input
Rumusan tentang input adalah sebagai berikut:
1) Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran di SMA N 10 

Bandarlampung?
2) Bagaimanakah motivasi guru SMA N 10 Bandarlampung dalam mengim-

plementasikan program pembelajaran?
3) Bagaimanakah sumber daya guru SMA N 10 Bandarlampung?
4) Bagaimanakah kemampuan awal siswa SMA N 10 Bandarlampung?

Rumusan Process dalam Pembelajaran
Rumusan tentang process pembelajaran adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimanakah guru SMA N 10 Bandarlampung dalam merancang pem-

belajaran?
2) Bagaimanakah guru SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasikan

pembelajaran?
3) Bagaimanakah guru SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasikan

evaluasi?

Rumusan Product
1) Bagaimanakah kelengkapan dokumen perangkat pembelajaran dan kinerja guru 

SMA N 10 Bandarlampung dalam mengimplementasikan program pembelajaran;
2) Bagaimanakah product lulusan SMA N 10 Bandarlampung?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan membandingkan:



1) Context program pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 
Bandarlampung dalam pembelajaran yang berkaitan dengan kondisi lingkungan 
pembelajaran;

2) Input program pembelajaran yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan 
prasarana pembelajaran, motivasi kerja guru, dan sumber daya;  

3) Process program pembelajaran di Bandarlampung yang berkaitan dengan 
keterampilan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi 
pembelajaran; 

4) Product program pembelajaran.

F. Kinerja Guru dalam Pembelajaran
Kinerja
Kinerja merupakan penampilan individu maupun kerja personil. Penampilan hasil karya 
tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, 
tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil dalam organisasi (Ilyas, 2002: 65). 
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh individu 
dalam mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya (Mangkunegara, 2007: 9).

Bernardin dan Russell dalam Munir (2008: 30) menyampaikan bahwa kinerja adalah 
catatan hasil atau keluaran yang dicapai pada fungsi jabatan atau kegiatan pada kurun 
waktu tertentu. Hasibuan (2005: 94) menyatakan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja 
adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam mengimplementasikan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atau kecakapan, pengalaman, dan 
kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor yang 
penting yaitu, kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas 
penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi pekerja. Kinerja seorang 
guru sangat terkait dengan tugas sebagai seorang guru yang dituntut kemampuan 
profesionalnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja
Kinerja dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu: variabel individu, psikologis, dan 
organisasi (Gibson, 1985: 52) Variabel individu digolongkan atas kemampuan dan 
keterampilan, latar belakang, dan demografis. Selanjutnya Dunnette dalam Gibson 
(1996: 54) menyatakan bahwa kemampuan seseorang biasanya dianggap sebagai 
kecerdasan (intelegensi). Variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, motivasi, 
kepribadian dan belajar. Motivasi merupakan keadaan psikologis yang perwujudannya 
tampak pada tingkah laku individu. Seseorang akan mengimplementasikan suatu 
pekerjaan dengan gigih ketika ia memiliki motivasi yang kuat. Kemudian, seseorang 
mungkin akan meninggalkan tugas atau kurang merasa bergairah terhadap 
pekerjaannya ketika ia tidak mempunyai motivasi kuat untuk bertindak. Dengan 
demikian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik, seorang guru  di samping 
memerlukan kecakapan pribadi, juga memerlukan motivasi, agar dapat menyelesaikan 
pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dominan bagi guru dalam melakukan suatu 
pekerjaan. Banyak pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik oleh guru yang punya 
motivasi kuat dengan kecakapan yang biasa saja. Di lain pihak, guru yang memiliki



kecakapan tinggi namun tidak memiliki motivasi yang seimbang, mungkin tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dengan demikian semakin tinggi motivasi 
seorang guru melakukan suatu pekerjaan, makin tinggi juga kemungkinannya dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Gibson (1996: 94) menyatakan ”Motivasi merupakan konsep yang menguraikan 
tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri individu untuk memulai dan meng-
arahkan perilaku”.

Guru
Seorang guru dituntut untuk menguasai berbagai kompetensi (kecakapan) dalam 
mengimplementasikan profesi keguruannya agar dapat menciptakan suasana atau 
lingkungan belajar yang baik bagi peserta didik, yang pada akhirnya tujuan pengajaran 
dapat tercapai dengan optimal. Undang-undang guru nomor 14 tahun 2005, tercantum 
sebagai seorang guru wajib memiliki kualifikasi pelajaran, kompetensi, sertifikasi 
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 
tujuan pendidikan nasional. Penjelasan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen tentang kompetensi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 
tahun 2008 pasal 3 tentang kompetensi.

Kinerja Guru dalam Pembelajaran
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajar-an 
yang dilaksanakannya. Seorang guru harus memikirkan dan membuat perenca-naan 
secara matang dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan 
memperbaiki kualitas mengajarnya. Untuk itu seorang guru  perlu memiliki kompetensi 
mengimplementasikan tugasnya sebagai pendidik. Kinerja guru dalam mengimplemen-
tasikan tugasnya sebagai pengajar dapat dilihat dari; 1) pengorganisasian process
pembelajaran yang baik, 2) komunikasi yang efektif, 3) penguasaan dan kegairahan 
dalam mengimplementasikan pembelajaran, 4) sikap positif terhadap siswa, 5) pem-
berian ujian dan nilai yang objektif, 6) keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 7) 
hasil belajar siswa (Miarso, 2007: 518). Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kinerja guru dalam mengimplementasikan pembelajaran dapat dinilai melalui peren-
canaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

G. Evaluasi Kinerja Guru
Penilaian kinerja merupakan process yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja 
personel dan usaha untuk memperbaiki unjuk kerja personel dalam organisasi, (Hall 
dalam Ilyas, 1986:87). Selanjutnya Certo dalam Ilyas (1984: 88), menyatakan bahwa
”Penilaian kinerja adalah process penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa 
tertentu dan menilai hasil karya yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem 
manajemen”. Kedua pendapat di atas didukung oleh Bacal (2001:113) evaluasi kinerja 
merupakan process di mana kinerja perseorangan di nilai dan di evaluasi. Dalam 
process ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja seorang karyawan pada 
suatu periode tertentu. 

H. Model dan rancangan evaluasi
Kaufman dan Thomas dalam Arikunto dan Jabar (2007: 25) membedakan model 
evaluasi menjadi CIPP Evaluation Model, yang dikembangkan oleh Stufflebeam, 
Model Context Input Process Product (CIPP) merupakan hasil kerja para tim peneliti, 



yang tergabung dalam suatu organisasi komite Phi Delta Kappa USA, yang ketika itu 
diketuai oleh Daniel Stuffle – Beam. Model CIPP  termasuk model yang tidak terlalu 
menekankan pada tujuan suatu program (Sukardi, 2008:62). CIPP Evaluation Model,
merupakan model paling banyak diterapkan dalam melakukan evaluasi. Model CIPP ini 
dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan pada tahun 1967 di Ohio State 
University. CIPP merupakan singkatan dari Context evaluation, Input evaluation, 
Process evaluation, Product evaluation. Model CIPP adalah model evaluasi yang 
memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem, sehingga bila  mengguna-
kan model ini maka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-
komponenya (Arikunto dan Jabar, 2004: 25).

I. Teori Belajar dan Pembelajaran
Humanistik merupakan suatu pendekatan yang menganggap siswa sebagai a whole 
person (orang sebagai satu kesatuan). Syah dalam Fathurrohman dan Sutikno (2007: 
34) menyebutkan bahwa humanity education merupakan sistem pembelajaran klasik 
yang bersifat global, dimana pendekatan pembelajaran ini memberikan kebebasan bagi 
pelaku pembelajaran untuk menentukan pilihan dan keyakinannya dikarenakan 
pembelajaran ini menekankan pada  pengembangan martabat manusia dan membantu 
peserta didik untuk mencapai perwujudan diri sesuai dengan kemampuan dasar dan 
kekhususan yang dimilikinya. Dengan kata lain program pembelajaran siswa tidak 
hanya merancang bagaimana pembelajar-an, tetapi pembelajaran juga membantu siswa 
dalam mengembangkan diri sebagai manusia. Misalnya, siswa diberi motivasi untuk 
mampu mengaktualisasikan kecerdasan interpersonal dan intrapersonalnya dalam 
kehidupan sehari-hari.

J. Rancangan Penelitian
Penelitian evaluasi menggunakan pendekatan CIPP untuk mendeskripsikan situasi 
secara komprehensif dalam context yang sesungguhnya berkaitan dengan kinerja guru 
dalam pembelajaran di SMA N 10 Bandarlampung, dengan membandingkan temuan 
terhadap kriteria. Kriteria yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang relevan 
dengan penyelenggaraan program pembelajaran jenjang pendidikan dasar dan 
menengah.

K. Kriteria Evaluasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Guru, dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara 
utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) 
sosial, dan (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja 
guru. Karena desain penelitian yang digunakan adalah CIPP, maka kriteria evaluasi 
harus mencakup keempat unsur tersebut. 

L. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di SMA N 10 Bandarlampung. Pemilihan tempat didasar-kan 
atas kemudahan, keterbatasan waktu, dana, tenaga dan pelajaran yang tersedia. 
Pelaksanaan penelitian telah dimulai 19 juli 2010 s.d September 2010.



M. Objek dan Subjek Penelitian
Objek penelitian ini adalah evaluasi kinerja guru yang dilihat dari komponen context, 
input, process, dan product yang berkaitan dengan evaluasi kinerja guru dalam 
pembelajaran di SMA N 10 Bandarlampung. Untuk mengungkap kinerja guru dalam 
pembelajaran di SMA N 10 Bandarlampung, maka subjek penelitian adalah guru 
Pegawai Negeri Sipil (PNS), siswa, dan Kepala SMA N 10 Bandar-lampung. Jumlah  
informan yang diberdayakan menggunakan snow balling sampling, artinya bahwa 
pemberdayaan informan dapat bertambah dari jumlah yang direncanakan awal ketika 
hasil penelitian belum memberikan gambaran yang memadai menurut tujuan penelitian. 
Jumlah informan yang direncanakan dengan mempertimbangkan bahwa pada  
Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas enam belas mata pelajaran, muatan lokal. 
Dengan demikian paling tidak diperlukan enam belas orang guru yang mewakili satu 
mata pelajaran tersebut. 

N. Unit Analisis Penelitian
Unit analisis dalam penelitian ini adalah guru SMA N 10 Bandarlampung yang 
berjumlah 18 orang terdiri dari 17 guru mata pelajaran ditambah 1 orang guru 
Bimbingan dan Konseling (BK) dari 57 guru yang ada.

O. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, angket, dan  
dokumentasi, ketiga teknik dapat dijelaskan sebagai berikut:

P. Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian dilakukan agar memperoleh data yang akurat. Tahapan pada 
penelitian, dilakukan sebagai berikut:
1) Memahami latar penelitian, peneliti melakukan pengenalan terhadap situasi atau 

latar penelitian dengan melakukan pendekatan persuasif dan menjalin hubungan 
baik serta komunikasi yang berkelanjutan dengan para informan, dalam hal ini 
adalah kepala sekolah, para waka, guru dan siswa yang aktif agar mendapatkan 
tanggapan yang positif dalam melakukan pengumpulan data.

2) Memasuki lapangan penelitian, dalam hal ini peneliti secara aktif mem-baur 
dengan subjek penelitian, sehingga terbuka secara maksimal peluang untuk 
menggali dalam informasi terkait dengan data yang dibutuhkan.

3) Berperan serta, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam process pembelajar-an 
sambil melakukan pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap 
situasi yang terjadi pada saat process pembelajaran berlangsung.

Q. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data pada penelitian deskriptif merupakan process pengaturan data, 
data yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh data yang tersedia dari berbagai 
sumber, yaitu melalui angket, pengamatan (observasi) yang dituliskan dalam catatan 
lapangan dan komentar pengamat dalam hal ini adalah peneliti, dokumen resmi, 
gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2001:190). Langkah-langkah yang ditempuh 
dalam melakukan analisis data pada penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki 
lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan, tetapi analisis data lebih 
difokuskan selama process di lapangan selama pengumpulan data. Dalam hal ini 
dengan membandingkan temuan terhadap kriteria. 



R. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Latar

SMA Negeri 10 Bandarlampung berdiri tahun 1991 dengan No. SK pendirian Tgl 20 
Juni 1991 N0. 0363/0/1991. Beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 81 Kelurahan 
Tanjunggading, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung  No. telp (0721)
262516 dan  Fax 0721  241613 Email sman10bl@telkom.net. SMA Negeri 10 
Bandarlampung dari tahun 2005 s.d. 2010 terakreditasi B. Dengan NSS:  30112600503 
dan  NIS: 300360. Luas tanah 5.909 m2. Status tanah dan bangunan adalah milik 
sendiri.  Memiliki jumlah ruang belajar sebanyak 24 lokal kelas dan waktu belajar pagi, 
pukul 07.00 s.d. 15.00. Mata pelajaran bahasa asing untuk kelas XI Bahasa dan kelas 
XII Bahasa: a) Kelas X, bahasa Jepang, Mandarin, Jerman, Perancis, Arab; b) Kelas XI, 
bahasa Jepang, Mandarin, Jerman, Perancis, Arab; c) Kelas XII, bahasa Jepang, 
Mandarin, Jerman, Perancis, Arab. Jenis muatan lokal adalah keterampilan tapisri, 
elektro, dan akuntansi. Jenis kegiatan pengembangan diri/ekstra kurikuler berupa: a) 
Pramuka; b) Base Ball; c) Paskibra; d) Basket; e) KIR; f) Tae Kwon Do; g) ROHIS; i)  
English Club; j) PMR; k) Drum Band.

S. Hasil Penelitian
1. Hasil Komponen Context

Komponen context pada penelitian ini menggambarkan kondisi lingkungan pembelajar-
an yang tergambar dalam visi dan misi di SMA N 10 Bandarlampung.

Visi dan misi SMA N 10 Bandarlampung
a) Visi

Mewujudkan sekolah yang berprestasi dalam bidang pelajaran, ilmu pengetahuan 
teknologi, olahraga, seni dan budaya yang mandiri berlandaskan iman taqwa

b) Misi
1) Meningkatkan manajemen sekolah untuk mencapai keunggulan sekolah
2) Meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa
3) Meningkatkan kualitas guru dan pegawai untuk mewujudkan dan tercapainya 

standar pelayanan minimal
4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pem-

belajaran untuk menunjang penguasaan iptek
5) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mem-bina 

siswa untuk mewujudkan sikap kritis, sistematis, cermat, mandiri
6) Meningkatkan kualitas kemitraan dengan orangtua dan masyarakat
7) Memberdayakan warga dan lingkungan sekolah demi terwujudkannya pem-

belajaran yang kondusif

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa visi dan misi tersebut telah sesuai 
Permendiknas no. 19 tahun 2007  tentang standar pengelolaan, bagian A, subbagian 1dan 2 
tentang visi dan misi.

mailto:sman10bl@telkom.net


Hubungan Institusi Pendidikan dengan Dinas Terkait
Hubungan institusi pendidikan dengan dinas terkait dengan SMA N 10 Bandar-
lampung adalah Dinas pendidikan Kota Bandarlampung dan Dinas Pendidikan Provinsi 
Lampung dan secara intensif telah dilakukan.

Budaya Guru
Kebersamaan dalam bentuk gotong royong terlihat dalam keseharian antarguru. Hal ini
diperkuat dengan bukti bahwa ketika seorang guru memiliki tanggung jawab dalam 
suatu kegiatan pelajaran dan berhalangan hadir karena alasan yang dapat 
dipertahankan, maka guru lain akan membantu menyelesaikan tugas tersebut secara 
bersamaan melalui mekanisme guru piket atau diminta secara pribadi. Budaya kerja 
guru yang lain tampak upaya disiplin guru dalam mengimplementasikan tugasnya. Hari 
kerja SMA N 10 Bandarlampung adalah enam hari kerja yaitu dari hari Senin sampai 
dengan hari Sabtu di mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. 
Berdasarkan pengamatan peneliti dan penelusuran dokumentasi sejauh ini tidak ada 
guru yang tidak masuk bekerja dan tidak ada guru yang bekerja hanya saat ada jam 
mengajar. Bila guru tidak hadir  disebabkan karena ada tugas luar atau guru yang 
bersangkutan berhalangan karena sakit. 

Dukungan Pimpinan
Dukungan pimpinan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kondisi yang 
diciptakan oleh pimpinan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelak-sanaan 
pembelajaran. Berdasarkan hasil angket dengan guru tentang dukungan pimpinan, 
bahwa selama ini pemerintah daerah maupun dinas pendidikan provinsi dan kota 
mendukung para guru dalam mengimplementasikan pembelajaran, dibuktikan dengan 
adanya suasana kondusif. Selama tidak melanggar peraturan perundangan dan kode etik 
guru, kepala sekolah  memberikan kebebasan masing-masing guru untuk melakukan 
improvisasi dalam mengimplementasikan pembelajaran. 

Kesejahteraan Guru
Kesejahteraan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imbalan yang diterima 
oleh guru setelah melakukan tugasnya mengimplementasikan tugasnya, selain yang 
diperoleh dari gaji dan tunjangan sertifikasi. Berdasarkan dokumen laporan keuangan 
terdapat anggaran Rp 84.250.000,- yang digunakan untuk kesejahteraan guru. Bentuk 
kesejahteraan tersebut, misalnya adalah honor panitia dan pengawas ujian semester, 
panitia penerimaan murid baru, in house training pada awal semester. Menurut PP 74 
th 2008. Bab III Pasal 15 ayat 1, 3 Pasal 36 ayat 1, 2 selain tunjangan profesi dan 
fungsional guru menerima kemaslahatan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan 
keadaan. 

2. Hasil Komponen Input
Komponen input pada penelitian ini adalah menggambarkan ketersedian sarana dan 
prasarana pembelajaran, motivasi guru serta SDM yang menunjang dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran.

a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Luas wilayah keseluruhan  SMA N 10 Bandarlampung adalah 5.909 m2. Status tanah 
dan bangunan adalah milik sendiri. 



1) Ketersediaan Dokumen Kurikulum
Kurikulum merupakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikem-
bangkan dari standar isi. Standar isi tersebut tertuang pada Permendiknas no. 22 tahun 
2006 tentang Standar Isi (SI). Berdasarkan SI tersebut, selanjutnya dituangkan menjadi 
analisis tujuan mata pelajaran, analisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
(SK-KD) atau pemetaan SK-KD, Silabus dan RPP. Dokumen KTSP tersebut dibagi 
menjadi dua: 1) dokumen I dan dokumen II. Dokumen I berisi landasan aturan, filosofis 
KTSP, karakter sekolah menurut muatan lokal dan pengembangan diri, serta struktur 
kurikulum. Semua kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kelengkapan KTSP 
telah dimiliki oleh SMA N 10 Bandarlampung. Sesuai dengan PP no 19 tahun 2005 
pasal 52 ayat 1 poin a, seluruh dokumen kurikulum yang diperlukan telah tersedia di 
SMA N 10 Bandarlampung. Namun demikian tidak semua dokumen yang ada tersebut 
sesuai dengan parameter yang diharapkan oleh BSNP.  Masih terdapat penyimpangan 
antara kaidah penyusunan yang diharapkan dengan hasil dokumen yang dibuat guru.

2) Ketersediaan Ruang Belajar
Ruang belajar yang dimiliki SMA N 10  Bandarlampung sebanyak 24 ruang kelas.
Hasil observasi dan penelusuran secara dokumentasi diketahui fasilitas yang ada di 
setiap ruang kelas adalah bangku belajar, dimana jumlah bangku sesuai dengan 
kapasitas kelas, white board atau papan tulis di masing-masing kelas, meja dan kursi 
guru satu set. Semua fasilitas di kelas dalam kondisi cukup baik. Sesuai dengan 
Permendiknas no 24 tahun 2007, bagian D tentang kelengkapan sarana dan  prasarana, 
kondisi ruang kelas digambarkan dalam kondisi cukup nyaman. Selain ruang belajar 
teori yang dimiliki, SMA N 10 Bandarlampung, keadaan ruang sebagai sumber 
kegiatan belajar lainnya, seperti tampil pada tabel di atas.

3) Ketersediaan Alat Pembelajaran
Hasil observasi dan penelusuran dokumentasi diketahui alat pembelajaran atau media 
pembelajaran yang dimiliki oleh SMA N 10 Bandarlampung berupa Over Head 
Projector (OHP) berjumlah 7 buah, 2 buah rusak ringan tetapi masih bisa dipergunakan 
dan  5 lainnya dalam kondisi cukup baik. Terdapat 10 buah Laser Cristal Display
(LCD), yang semua dalam keadaan  baik. Media pembelajaran tidak permanen berada 
di kelas mengingat ruang kelas yang tidak representatif dalam hal keamanan. 
Penggunaan media pembelajaran setiap harinya dengan menggunakan prosedur yang 
telah ditetapkan. 

4) Ketersediaan Sumber Belajar
a. Perpustakaan 
Secara umum kondisi perpustakaan SMA N 10 Bandarlampung adalah baik. Fasilitas 
yang terdapat di perpustakaan adalah 1 unit komputer yang berfungsi dengan baik, 
meja baca berjumlah 10 buah untuk kapasitas 30 orang pembaca dalam kondisi baik. 
Pencahayaan di ruang baca baik. Hasil penelusuran doku-mentasi di perpustakaan 
diketahui rincian koleksi buku sebagai berikut: jumlah buku belum memenuhi 
perbandingan ideal dengan jumlah siswa. Jumlah siswa SMA N 10 Bandar-lampung 
adalah 784, menurut Permendiknas 20 24 tahun 2007, bagian D tentang kelengkapan 
sarana dan  prasarana poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, jumlah buku tersebut belum memenui rasio 
ideal, yaitu 1:1. 



b.  Laboratorium Pembelajaran
Saat ini SMA N 10 Bandarlampung memiliki 4 jenis laboratorium pembelajaran yaitu 
laboratorium IPA, bahasa, komputer dan multi media untuk pembelajaran. Masing-
masing laboratorium memiliki bangunan sendiri dengan lokasi berjajar. Selanjutnya 
akan disajikan hasil penelusuran secara observasi dan dokumentasi terhadap 
ketersediaan laboratorium pembelajaran di SMA N 10 Bandarlampung.

1) Laboratorium IPA
Terletak di sebelah timur Luas bangunan adalah 48 m2 dengan kapasitas 20 orang. 
Adapun fasilitas yang dimiliki di laboratorium ini adalah 1 buah unit televisi, 1 unit 
headphone regulator, 20 unit headphone pembelajaran, 20 buah bilik dan 21 bangku 
serta satu buah unit Air Conditioner (AC). Aktifitas penggunaan labora-torium bahasa 
terfokus pada semester genap sehingga  pemanfaatan laboratorium bahasa belum 
digunakan secara maksimal, ditandai belum adanya jadwal penggunaan laboratorium 
bahasa dalam satu tahun pelajaran.

2) Laboratorium bahasa 
Terletak di sebelah barat Luas bangunan adalah 48 m2 dengan kapasitas 20 orang. 
Adapun fasilitas yang dimiliki di laboratorium ini adalah 1 buah unit televisi, 1 unit 
headphone regulator, 20 unit headphone pembelajaran, 20 buah bilik dan 21 bangku 
serta satu buah unit Air Conditioner (AC). Aktifitas penggunaan laboratorium bahasa 
terfokus pada semester genap sehingga  pemanfaatan laboratorium bahasa belum 
digunakan secara maksimal, ditandai belum adanya jadwal penggunaan laboratorium 
bahasa dalam satu tahun pelajaran.

3) Laboratorium komputer 
Terletak di timur. Secara keseluruhan bangunan fisik bangunan laboratorium ini relatif 
baru dengan luas bangunan berkisar 50 m2. Pencahayaan ruangan baik karena bangunan 
ini termasuk terletak di area yang cukup terbuka. Sirkulasi udara baik karena terdapat 
fasilitas 1 unit AC. Fasilitas pembelajaran yang terdapat di ruang laboratorium 
komputer ini adalah 21 unit komputer dan internet. 20 unit untuk pembelajaran siswa 
dan 1 unit untuk operator. Pemanfaatan laboratorium sangat maksimal rasio kebutuhan 
antara siswa dengan jumlah komputernya memang belum sebanding. 

4) Laboratorium Multimedia untuk Pembelajaran
Laboratorium pembelajaran ini berpusat pada bangunan yang memiliki luas 100 m2. 
Kondisi ruangan ini baik, dengan lantai yang telah dipasang keramik. Keber-sihannya 
relatif terjaga dengan baik. Sirkulasi udara tidak memadai sehingga menimbulkan 
suasana panas. Pada ruang tersebut pencahayaan baik, sirkulasi cukup. Fasilitas 
pembelajaran yang ada adalah 35 buah kursi process pembelajaran, 1 set meja dan kursi 
guru, 1 unit layar OHP, 1 unit meja OHP, 1 unit LCD, 1 unit Televisi. Berdasarkan 
Permendiknas 24 tahun 2007, bagian D tentang kelengkapan sarana dan  prasarana poin 
2, 3, 4, 5, 6, 7 sebagian besar keadaan lab dan ruang multi-media sudah memenuhi 
standar yang diharapkan, hanya sebagian kecil dari perlengkapan itu kurang karena 
rusak. 



1. Motivasi guru
Berdasarkan PP 74 th 2008. Bab II Pasal 3 tentang kompetensi kepribadian guru butir 
(i) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan (m) mengembangkan diri secara 
mandiri dan berkelanjutan. Lebih lanjut indikator rinci terkait dengan kompetensi 
kepribadian tersebut dituangkan dalam Permendiknas no. 16 tahun 2007  bagian 
kompetensi kepribadian poin 13 dan 14. Kompetensi kepribadian guru menuntut guru 
untuk memiliki etos kerja yang tinggi dan mandiri. Etos kerja dan kemandirian sangat 
dipengaruhi seberapa tinggi motivasi kerja. Guru-guru SMA N 10 Bandarlampung 
sebagian besar memiliki motivasi kerja yang tinggi, dan hanya sebagian kecil yang 
memiliki motivasi kerja rendah.

2. Sumber Daya Manusia
Berkaitan dengan pelaksanaan process pembelajaran, SDM yang dimiliki oleh SMA N 
10 Bandarlampung terdiri dari tenaga guru yang berjumlah 57 orang tenaga pendidik 
PNS. Terdiri dari 54 orang guru dan 3 orang guru BK. Tenaga pendidik honorer 
sebanyak 9 orang Tenaga kependidikan berjumlah 17 orang, terdiri dari 6 orang 
berstatus PNS dan 11 orang berstatus honorer.

a. Jenjang pendidikan
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 53 orang telah mempunyai latar 
belakang pendidikan S1, sedangkan 4 orang guru belum berlatar-belakang pendidikan 
S1, yaitu 1 guru kesenian, 1 guru ekonomi, 1 guru TIK dan 1 guru BK. Data tersebut 
juga didukung dengan hasil angket dengan para guru dan bagian kepegawaian. 
Selanjutnya dapat ditampilkan data latar belakang pendidikan guru  dan asal PTN atau 
PTS-nya. 

b. Kesesuaian Pendidikan Guru dengan Mata Pelajaran Yang Diampu
Pencapaian visi dan misi SMA N 10 Bandarlampung tidaklah mudah, sehingga dalam 
penyelenggaraan pendidikan diperlukan tenaga pengajar yang memiliki latar belakang 
pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Hasil penelitian terhadap 
kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh 
guru pada semester genap Tahun Pelajaran 2008/2009 masih ditemuinya adanya 
ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang 
diampu. Berdasarkan tabel 4.9 ketidaksesuaian jurusan dengan mata pelajaran yang 
diampu terdapat 5 guru, yaitu 1 guru kesenian, 1 guru ekonomi, 1 guru TIK dan 2 guru 
BK.

c. Usia
Berdasarkan pemeriksaan dokumen, usia guru SMA N 10 Bandarlampung cukup 
bervariasi. Ini terlihat dari tahun kelahiran, dimana yang tertua lahir pada tahun 1953, 
dan akan pensiun pada 03 Mei 2013, artinya masa bakti guru tersebut tinggal 2 tahun 
lagi, sedangkan yang termuda lahir pada tahun 1983 dengan masa bakti yang sudah 
dijalankan baru 2 tahun. Perbedaan umur dan masa pengabdian memberikan pengaruh 
terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

d. Pengalaman mengajar
Pengalaman mengajar guru dalam penelitian ini dilihat dari lamanya guru meng-ajar. 
Berdasarkan penelusuran yang ditampilkan pada tabel usia guru, masa bakti dan waktu 



pensiun di atas, dari 57 guru yang ada saat ini 1 orang guru sudah lebih dari 30 tahun 
mengajar, sebanyak 4 orang sudah lebih dari 20 tahun, sebanyak 8 orang sudah lebih 
dari 10 tahun dan 1 orang kurang dari 10 tahun. Berdasarkan uraian di atas, keadaan 
SDM SMA N 10 Bandarlampung sudah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan dalam
PP 74 th 2008. Bab II Pasal 5 ayat 1, 2 dan  Pasal 24 ayat 6, butir d.

e. Kemampuan Awal Siswa
Calon siswa baru yang menjadi siswa SMA N 10 Bandarlampung adalah lulusan dari 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs). TerdaData terkait 
dengan kemampuan awal siswa berdasarkan nilai rata-rata pada mata pelajaran yang 
diujikan secara nasional. Kemampuan awal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
sebesar 70% di atas 7,5 dan 30% di bawah 7,5. Pada mata pelajaran Matematika 
sebesar 30% di atas 7,5 dan 70% di bawah 7,5. Pada mata pelajaran Bahasa Inggris 
65% di atas 7,5 dan 35% di bawah 7,5. Pada mata pelajaran IPA di atas 7,5 dan 40% di 
bawah 7,5. 

3. Hasil Komponen Process
Komponen process pada penelitian ini adalah menggambarkan kinerja guru dalam 
mengimplementasikan pembelajaran yang meliputi; perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi dalam pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari 
hasil pengamatan komponen process, selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang 
digunakan dalam evaluasi process. 

a. Perencanaan Pembelajaran
Berdasarkan data dari 18 unit analisis, terdapat dua orang guru yang mempunyai 
perangkat pembelajaran yang baik, 14 orang guru dengan perangkat pembelajaran yang 
cukup, dan dua orang guru dengan perangkat pembelajaran yang kurang baik. Masih 
terdapat indikator yang belum dirancang dengan baik yaitu tentang kerincian skenario 
pembelajaran dimana guru diharapkan dapat merancang setiap langkah pembelajaran 
dengan rinci yang dapat dilihat dari strategi atau metode yang digunakan serta alokasi 
waktu pada setiap tahap. Pada kenyataannya guru hanya menuliskan secara global 
strategi atau metode yang digunakan serta alokasi waktu. Banyak guru belum menulis-
kan secara rinci dari tahapan metode yang digunakan. Perencanaan pembelajaran diatur 
dengan PP no 19 tahun 2005 pasal 20, 21, 22, 23, dan  24 dan Permendiknas no. 41 
tahun 2007 tentang standar process  bagian II subbagian B dan C. Berdasarkan kedua 
kriteria tersebut keseluruhan perangkat pembelajaran telah dilengkapi tetapi kualitas 
perangkat hanya mendapatkan cukup.

b. Pelaksanaan Pembelajaran
Data hasil pengamatan pelaksanaan process pembelajaran, menunjukan terdapat 2 
orang guru dengan kategori baik, 11 orang guru dengan kategori cukup dan 5 orang 
guru dengan kategori kurang. Kemudian menurut langkah kegiatannya, dari 13 
langkah, terdapat 7 langkah dengan kategori baik, 1 langkah cukup, dan 5 langkah 
kategori kurang baik.  

c. Evaluasi Pembelajaran
Berdasarkan dokumen unit analisis dari waka kurikulum ditemukan delapan mata 
pelajaran Pendidikan Agama, Kesenian, Matematika, Kimia, Ekonomi, Bahasa Inggris, 



TIK dan Mulok belum melaksanakan ulangan harian sebanyak empat kali sesuai yang 
diprogramkan oleh sekolah, meskipun pada ulangan tengah semester dan semester telah 
dilaksanakan. Seharusnya ulangan harian satu dan dua  dilaku-kan pada minggu ketiga 
dan keenam. Ulangan harian tiga dan empat dilakukan pada minggu sebelas dan empat 
belas. Selain delapan mata pelajaran tersebut, sembilan lainnya telah melaksanakan 
penilaian secara keseluruhan. 

4. Hasil Komponen Product
a. Kelengkapan Dokumen dan Implementasi Pembelajaran
Data hasil pengamatan dan dokumentasi yang dilakukann, berdasarkan krieria hasil 
evaluasi dapat dijelaskan bahwa semua guru telah memi-liki perangkat pembelajaran. 
Kualitas perangkat terbagi menjadi tiga kategori; baik sebanyak 2 orang, cukup 14 
orang dan kurang sebanyak 2 orang. Kemudian motivasi guru terbagi menjadi dua 
kategori; tinggi 12 orang dan rendah 6 orang. Kinerja guru terbagi menjadi tiga 
kategori; baik 2 orang, cukup 12 orang dan kurang  4 orang.

b. Produk Lulusan 
Hasil rekapitulasi nilai yang diperoleh oleh siswa kelas XII semester dua pada saat 
UAN. Melihat rata-rata yang diperoleh setelah UAN menunjukkan bahwa evaluasi 
belajar terlaksana dengan baik.

T. Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara mendiskusikankan temuan-temuan 
penelitian berdasarkan pandangan peneliti dan kondisi ideal menurut teori dan 
peraturan yang relevan terkait dengan kinerja guru dalam pembelajaran. 

1. Komponen Context
Langkah-langkah penyelenggaraan sekolah dalam menjalankan misi SMA N 10 
Bandarlampung masih sejalan dengan visinya. Visi bukan hanya sekedar rumusan 
tujuan dari sebuah institusi, terlebih lagi merupakan gambaran keinginan bersama dari 
seluruh masyarakat sebuah organisasi. Visi yang telah ada di SMA N 10 
Bandarlampung merupakan gambaran keinginan bersama dari setiap masyarakat pelaku 
dalam institusi atau para pemangku kebijakan. Tentunya visi akan terwujud jika misi-
misi yang telah dirumuskan merupakan suatu langkah yang sistematis yang mengarah 
pada perwujudan visi yang ada. Visi dan misi yang diciptakan dan dipahami dengan 
baik dan benar dalam sebuah organisasi tentunya akan menciptakan budaya kerja yang 
pada akhirnya akan membentuk budaya personel dalam institusi tersebut.

2. Komponen Input
a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam 
keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Sarana bukan hanya segala sesuatu yang 
berbentuk fisik bangunan atau perabot, tetapi tidak kalah pentingnya sarana dalam 
bentuk perangkat lunak atau program.



b. Ketersediaan Dokumen Kurikulum Pendidikan
Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum SMA N 10 Bandarlampung, dengan 
berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan KTSP dari Badan Standarisasi Nasional 
Pendidikan (BSNP). Sesuai dengan PP no 19 tahun 2005 pasal 52 ayat 1 poin a, seluruh 
dokumen kurikulum yang diperlukan telah tersedia di SMA N 10 Bandarlampung.
Namun demikian tidak semua dokumen yang ada tersebut sesuai dengan parameter 
yang diharapkan oleh BSNP. Masih terdapat penyimpangan antara kaidah penyusunan 
yang diharapkan dengan hasil dokumen yang dibuat para guru. Contohnya dalam hal 
memetakan SK-KD, indikator-indikator yang membentuk SK-KD tersebut sebagian 
kecil belum bersifat operasional, sebagian besar belum tersusun menurut konsep 
penyusunan kompetensi, yaitu penyusunan secara hirarkis, prosedural dan atau 
gabungan. 

c. Ketersediaan Ruang Belajar
Secara mendasar keadaan ruang belajar sebagai salah satu bagian dari kelengkapan 
sarana dan prasarana dipayungi oleh Permendiknas no. 19 tahun 2007  tentang standar 
pengelolaan, bagian B, subbagian 7 tentang bidang sarana, poin e. Pengelolaan ruang 
kelas tersebut dilakukan melalui penjadwalan dalam peng-gunaannya. Jadwal belajar 
dimulai dari hari Senin sampai Sabtu. Ruang belajar cukup jika jumlah rombongan 
belajar yang diterima dan keluar adalah sama. Namun demikian, dengan pelaksanaan 
Sekolah Standar Nasional (SSN), maka ada peluang bertambahnya rombongan belajar 
(rombel) dengan demikian  karena daya tampung tetap tetapi jumlah rombel bertambah 
maka perlu adanya tambahan ruang kelas, alternatif lain adalah dengan menggunakan 
moving class.

d. Ketersediaan Alat Pembelajaran
Alat pembelajaran yang ada, telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
Namun demikian, adanya SSN, maka perlu menambah alat dan atau media pembelajar-
an sehingga rasio alat dengan siswa semakin mendekati rasio yang tepat. Jika rasio 
tersebut telah terpenuhi, maka pencapaian prestasi belajar akan semakin baik. 

e. Ketersediaan Sumber Belajar
Berdasarkan Permendiknas 24 tahun 2007, bagian D tentang kelengkapan sarana dan  
prasarana poin 1, maka meskipun belum lengkap namun dapat dikatakan bahwa sumber 
belajar yang ada dapat dikatakan cukup memadai. Hal ini disebabkan hampir 80% dari 
kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut teleh dimiliki oleh SMA N 10 
Bandarlampung. Selain telah memiliki perpustakaan yang memang telah ada sejak 
SMA N 10 Bandarlampung dibangun. SMA N 10 Bandarlampung juga telah memiliki 
laboratorium pembelajaran atau ruang multi media sebagai sumber belajar untuk 
materi-materi yang memerlukan bantuan teknologi informasi dalam menyampaikan 
kepada siswa. 

f. Motivasi guru
Guru yang profesional memiliki empat kompetensi. Salah satu kompetensi tersebut 
adalah kompetensi kepribadian. Berdasarkan PP 74 th 2008. Bab II Pasal 3. 
Kompetensi kepribadian guru butir (i) secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; 
dan dan (m) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Lebih lanjut 
indikator rinci terkait dengan kompetensi kepribadian tersebut dituangkan dalam 



Permendiknas no. 16 tahun 2007  bagian kompetensi kepri-badian poin 13 dan 14. 
Kompetensi kepribadian guru menuntut guru untuk memiliki etos kerja yang tinggi dan 
mandiri. Etos kerja dan kemandirian sangat dipengaruhi seberapa tinggi motivasi kerja. 
Guru-guru SMA N 10 Bandarlampung sebagian besar memiliki motivasi kerja yang 
tinggi, dan hanya sebagian kecil yang memiliki motivasi kerja rendah.

g. Sumber Daya Manusia
Memiliki kualifikasi akademik artinya guru memiliki syarat pendidikan minimal yang 
telah ditetapkan. Undang-undang guru mengatur bahwa guru pada pendidikan dasar 
dan menengah harus berpendidikan sarjana atau D IV. Memiliki kompetensi artinya 
guru harus memiliki keterampilan yang disesuaikan dengan institusi pendidikan. Latar 
belakang pendidikan dan pengalaman mengajar akan mempengaruhi kompetensi guru
dalam mengajar. Guru pemula dengan latar belakang pendidikan keguruan, akan lebih 
mudah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Guru yang bukan 
berlatarbelakang dari pendidikan keguruan akan banyak menemukan masalah. 

h. Kemampuan Awal Siswa
Kriteria yang digunakan mengenai kemampuan awal siswa adalah bahwa 50% siswa 
berada di atas 7,5. Kemampuan awal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 
70% di atas 7,5 dan 30% di bawah 7,5, artinya bahwa Bahasa Indonesia telah 
memenuhi kriteria yang diharapkan. Pada mata pelajaran Matematika sebesar 30% di 
atas 7,5 dan 70% di bawah 7,5 hal ini berarti belum memenuhi harapan. ada mata 
pelajaran Bahasa Inggris 65% di atas 7,5 dan 35% di bawah 7,5 berarti telah memenuhi 
kriteria. Pada mata pelajaran IPA di atas 7,5 dan 40% di bawah 7,5 belum memenuhi 
kriteria. 

3. Komponen Process
a. Perencanaan Pembelajaran
Hasil penelusuran terhadap dokumen rencana pembelajaran yang tertuang dalam RPP, 
setelah dilakukan analisis diperoleh gambaran bahwa guru dalam menentukan dan 
merumuskan tujuan pembelajaran sudah cukup baik. Perumusan tujuan pembelajaran 
tidak menimbulkan penafsiran ganda serta mengandung perilaku dari hasil belajar yang 
diharapkan. Namun demikian, idealnya perumusan tujuan pembelajaran harus 
memenuhi konsep Audiens, Behaviour, Condition, dan Degree (ABCD). Perumusan 
tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru sebagian besar hanya memenuhi 
unsur Audiens (siswa) dan Behaviour (perilaku), belum tampak unsur Condition
(keadaan atau syarat) dan Degree (derajat) dari pencapaian kompetensi yang 
diharapkan. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran
Terdapat 13 indikator dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada 7 indikator mempunyai 
kategori baik, yaitu: 1) membuka pelajaran; 2) melakukan kegiatan apersepsi dan 
motivasi; 3) menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai tujuan pembelajaran; 4) 
mengaitkan materi dengan realitas kehidupan; 5) menguasai kelas; 6) memberi 
kesempatan bertanya; 7) memberikan tugas tindak lanjut. Ada 1 indikator cukup, yaitu 
menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa dan 5 indi-kator kurang yaitu: 1) 
menyampaikan tujuan pembelajaran; 2) menggunakan metode/ strategi/ teknik/sesuai 
dengan perencaanaan pembelajaran; 3) meng-gunakan media secara efektif dan efisien; 



4) melakukan penilaian akhir sesuai dengan tujuan pembelajaran; dan 5) merangkum 
materi pelajaran.

c. Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi pembelajaran, dengan kata lain adalah untuk mengetahui tercapai atau tidak 
sebuah tujuan pembelajaran. Karena yang akan diketahui adalah ketercapaian tujuan, 
pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam evaluasi harus menanyakan keter-
capaian tujuan tersebut. Dengan demikian untuk membuat sebuah instrumen evaluasi 
yang baik, harus dipetakan terlebih dahulu materi dan indikator soal sesuai dengan 
tujuan pembelajaran. Pemetaan tersebut adalah kisi-kisi instrumen. Evaluasi 
pembelajaran yang dilaksanakan di SMA N 10  Bandarlampung belum direncanakan 
secara matang. Berdasarkan pengamatan dokumen perangkat pembelajaran, belum 
adanya kisi-kisi instrumen evaluasi, baik yang terdapat dalam RPP, ulangan harian atau 
ulangan KD, uji tengah semester dan semester. Karena tidak kisi-kisi, sulit mengetahui 
apakah sebuah instrumen tersebut memenuhi unsur valid konstruk dan reliabel. 

4. Komponen Product
a. Kelengkapan Dokumen dan Impelementasi Pembelajaran
Berdasarkan uraian sebelumnya, sebagian besar  unsur yang membentuk kinerja telah 
dilakukan oleh guru SMA N 10 Bandarlampung, mekipun tidak secara keseluruhan 
dilaksanakan dengan baik tetapi sebagian besar unsur  tersebut telah dilaksanakan 
dengan baik.  Guru telah merancang pembelajaran dengan cukup baik. Unsur-unsur 
yang kurang adalah kisi-kisi instrumen evaluasi. Satu unsur yang kurang ini, membawa 
dampak lain seperti sejauh mana validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi tersebut. 
Tidak adanya analisis hasil evaluasi, yang berarti program remedial tidak tertuang 
dalam perangkat pembelajaran. 

b. Produk Lulusan
Hasil dokumentasi terhadap pencapaian nilai siswa kelas XII untuk nilai UN adalah 
tinggi. Namun demikian kondisi nilai ini, belum menggambarkan pencapaian yang 
sesungguhnya karena, jika dihubungkan dengan nilai ulangan harian dan semester, ada 
hubungan negatif antara nilai UN dan nilai semester akhir. Kondisi mengindikasikan 
bahwa process pembelajaran yang dilaksanakan, belum sepenuhnya mampu meng-
antarkan siswa untuk menguasai dengan baik tujuan-tujuan pembelajaran yang 
membentuk SK-KD yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian Standar 
Kompetensi Kelulusan (SKL) yang ditentukan. Dari sini juga dapat dinilai bahwa 
kinerja guru sudah cukup baik, mengingat guru mengimplementasikan tugas 
pembelajaran yang dilaksanakan, namun kinerja yang baik ini tidak semata-mata 
dikarenakan nilai akhir yang diperoleh oleh siswa saja, tetapi prosespun sangat penting. 
Dengan demikian para guru perlu meningkatkan kinerja lebih keras lagi agar mencapai 
kategori baik atau bahkan sangat baik. 

U. Simpulan 
Berdasarkan hasil temuan dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
progam pembelajaran di SMA N 10 Bandarlampung adalah cukup baik. Pernyataan ini 
berdasarkan temuan-temuan sebagai berikut:



1. Komponen Context
Pada komponen context diketahui: 1) Visi dari SMA N 10 Bandarlampung telah sesuai 
dengan tujuan pendidikan nasional dan institusi itu sendiri serta telah melibatkan para 
pemangku kebijakan dalam penyusunannya; 2) terdapat keragaman budaya dan latar 
belakang pendidikan dari para guru menmberikan pemikiran yang berbeda sehingga 
memberikan variasi pemikiran yang disumbangkan, dan masih adanya sifat gotong 
royong sebagai bentuk budaya positif; 3) terdapat dukungan pimpinan kepada para 
guru dalam mengimplementasikan pembelajaran.

2. Komponen Input
a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Beberapa temuan yang terkait dengan sarana dan prasarana dapat dijelaskan sebagai 
berikut:
1) Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum SMA N 10 Bandarlampung yang 

disusun berdasarkan pedoman penyusunan KTSP dari BSNP dan mengacu pada 
Permendiknas no. 22, 23 dan 24 tahun 2006 serta Permendiknas no. 6 tahun 2007 
tentang perubahan permen no 24 tahun 2006;

2) Ketersediaan ruang belajar cukup jika jumlah rombongan belajar yang diterima dan 
keluar adalah sama. Namun demikian,  dengan pelaksanaan SSN, maka ada 
peluang bertambahnya rombel dengan demikian  karena daya tampung tetap tetapi 
jumlah rombel bertambah maka perlu adanya tambahan ruang kelas;

3) Ketersediaan alat pembelajaran sudah baik, sedikitnya dua macam alat teknologi 
yang dimanfaatkan sebagai alat pembelajaran seperti LCD dan OHP, meskipun 
rasionya belum memadai;

4) Ketersediaan sumber belajar yang ada dapat dikatakan cukup memadai dimana 
selain telah memiliki perpustakaan yang memang telah ada sejak SMA N 10 
Bandarlampung dibangun. SMA N 10 Bandarlampung juga telah memiliki 
laboratorium pembelajaran atau ruang multi media sebagai sumber belajar untuk 
materi-materi yang memerlukan bantuan teknologi informasi dalam 
menyampaikan kepada siswa; 

5) Perpustakaan SMA N 10 Bandarlampung telah memiliki koleksi yang cukup 
banyak, tetapi ada beberapa judul referensi yang belum dapat dipenuhi sesuai 
jumlah yang dibutuhkan. Luas ruang perpustakaan juga belum memenuhi 
standarnya. Rasio antara jumlah siswa dengan jumlah eksemplar juga belum
sesuai.

b. Motivasi Guru
Hasil analisis terhadap 18 orang guru mata pelajaran, sebanyak 67% memiliki motivasi 
tinggi, sedangkan 33% memiliki motivasi mengimplementasikan tugas pembelajaran 
yang rendah. Secara rinci, terdapat 10 sub unsur yang mengarah pada motivasi yang 
rendah.  

c. Sumber Daya Manusia
SDM yang dimiliki oleh SMA N 10 Bandarlampung terdiri dari tenaga guru yang 
berjumlah 57 orang tenaga pendidik PNS. Terdiri dari 54 orang guru dan 3 orang guru 
BK. Tenaga pendidik honorer sebanyak 9 orang Tenaga kependidikan berjumlah 17 
orang, terdiri dari 6 orang berstatus PNS dan 11 orang berstatus honorer.



d. Kemampuan Awal Siswa
Kriteria yang digunakan mengenai kemampuan awal siswa adalah bahwa 50% siswa 
berada di atas 7,5. Kemampuan awal pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebesar 
70% di atas 7,5 dan 30% di bawah 7,5, artinya bahwa Bahasa Indonesia telah 
memenuhi kriteria yang diharapkan. Pada mata pelajaran Matematika sebesar 30% di 
atas 7,5 dan 70% di bawah 7,5 hal ini berarti belum memenuhi harapan. ada mata 
pelajaran Bahasa Inggris 65% di atas 7,5 dan 35% di bawah 7,5 berarti telah memenuhi 
kriteria. Pada mata pelajaran IPA di atas 7,5 dan 40% di bawah 7,5 belum memenuhi 
kriteria. 

3. Komponen Process
a. Perencanaan Pembelajaran
Berdasarkan data dari 18 unit analisis, terdapat dua orang guru yang mempunyai 
perangkat pembelajaran yang baik, 14 orang guru dengan perangkat pembelajaran yang 
cukup, dan dua orang guru dengan perangkat pembelajaran yang kurang baik. Masih 
terdapat indikator yang belum dirancang dengan baik yaitu tentang kerincian skenario 
pembelajaran dimana guru diharapkan dapat merancang setiap langkah pembelajaran 
dengan rinci yang dapat dilihat dari strategi atau metode yang digunakan serta alokasi 
waktu pada setiap tahap. Pada kenyataannya guru hanya menuliskan secara global 
strategi atau metode yang digunakan serta alokasi waktu. Banyak guru belum 
menuliskan secara rinci dari tahapan metode yang digunakan.

b. Pelaksanaan Pembelajaran
Data hasil pengamatan pelaksanaan process pembelajaran, menunjukan terdapat 2 
orang guru dengan kategori baik, 11 orang guru dengan kategori cukup dan 5 orang 
guru dengan kategori kurang. Kemudian menurut langkah kegiatannya, dari 13 
langkah, terdapat 7 langkah dengan kategori baik, 1 langkah cukup, dan 5 langkah 
kategori kurang baik. Kebenaran data hasil pengamatan pelaksanaan process
pembelajaran peneliti selanjutnya di cek silang dengan pengamatan versi siswa. Data 
yang dihasilkan adalah sebanyak 15 indikator adalah baik, 2 indikator adalah cukup 
yaitu Kemampuan untuk menanggapi pertanyaan dari siswa dan Kecepatan 
pengembalian berkas tugas, kuis dan ujian. Satu indikator kategori kurang yaitu 
objektivitas penilaian terhadap tugas, kuis dan ujian.

c. Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran
Evaluasi yang dilaksanakan dalam pembelajaran dilaksanakan setidaknya ada empat 
tahap evaluasi yaitu, pertama: evaluasi dilakukan dalam bentuk ulangan harian, setelah 
satu kompetensi dasar dibelajarkan. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang dilakukan 
guru. Kedua, evaluasi yang dilakukan pada pertengahan semester dalam bentuk ujian 
tengah semester dilaksanakan pada minggu ke delapan dari minggu efektif. evaluasi 
tahap ini. Ketiga, evaluasi dilakukan persemester atau setiap enam bulan sekali. 
Pelaksanaan evaluasi di akhir semester ini terjadwal secara khusus dan merupakan 
kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh sekolah dan dibuktikan dengan penyerahan 
Laporan Hasil Belajar (LHB), Keempat  adalah evaluasi oleh pemerintah dalam bentuk 
Ujian Akhir Nasional (UAN). 



d. Komponen Product
Sebagian besar  unsur yang membentuk kinerja telah dilakukan oleh guru SMA N 10 
Bandarlampung, mekipun tidak secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik tetapi 
sebagian besar unsur  tersebut telah dilaksanakan.  Guru telah merancang pembelajaran 
dengan cukup baik. Unsur-unsur yang kurang adalah kisi-kisi instrumen evaluasi. Satu 
unsur yang kurang ini, membawa dampak lain seperti sejauh mana validitas dan 
reliabilitas instrumen evaluasi tersebut. Tidak adanya analisis hasil evaluasi, yang 
berarti program remedial tidak tertuang dalam perangkat pembelajaran. Rata-rata nilai 
yang dicapai oleh  lulusan telah telah mencapai kriteria yang ditetapkan. 

V. Saran 
Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan process pembelajaran di SMA N 
10 Bandarlampung, beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Komponen Context
Membangun budaya kerja yang lebih disiplin dan sesuai dengan standard process. 
Lebih mengintensifkan dan memperluas kerjasama dengan institusi vertikal maupun 
horizontal yang dapat mendukung peningkatan kualitas process pem-belajaran di SMA 
N 10 Bandarlampung.

2.    Komponen Input
1) Meningkatkan fasilitas pembelajaran meliputi: a) ruang kelas, baik dari segi jumlah 
dan fasilitas kelas; b) Laboratorium rumah kaca, ruang olahraga in door dan
melengkapi alat pembelajaran praktikum sesuai dengan standar kelayakan yang 
berlaku. 2) Meningkatkan SDM yang ada khususnya guru melalui: a) memberikan 
kesempatan sebesar-besarnya kepada guru untuk mendapatkan program pendidikan 
pascasarjana, atau intensfikasi in house training dengan nara sumber berskala nasional; 
b) mengadakan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh guru untuk 
mengikuti pelatihan yang terkait dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung 
jawabnya.

3..    Komponen Process
Khususnya untuk para guru agar membuat perencanaan yang lebih terinci dan sinergi
sehingga pelaksanaan evaluasi lebih tepat waktu dan sasarannya sebagai bentuk 
kelengkapan perangkat pembelajaran antara lain silabus dan RPP. Untuk 
mengimplementasikan pembelajaran diharapkan para guru lebih menggunakan 
pendekatan/strategi/metode/teknik yang lebih bervariasi serta dapat mengguna-kannya 
dengan cara yang tepat. 

4. Komponen Product
Kepada para guru lebih meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan pem-
belajaran melalui peningkatan dan penguasaan kompetensi profesional khususnya 
dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 
pembelajaran, bahkan sampai dengan analisis hasil evaluasinya. Dengan demikian 
pencapaian lulusan tidak hanya mencapai KKM tetapi melebihi di atasnya.
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