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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  
3.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian evaluasi kualitatif yang bersifat 

deskriptif, karena penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologik yaitu 

penelitian yang memungkinkan untuk mengungkap realita dan mendeskripsikan 

situasi secara komprehensif dalam konteks yang sesungguhnya berkaitan dengan 

kinerja guru. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah context, 

input, process, product (CIPP) dari Stufflebeam. 

 

Penjelasan  mengenai aspek-aspek yang dievaluasi dalam model CIPP ini adalah 

sebagai berikut:  

 

1.  Evaluasi Konteks 

Evaluasi konteks merupakan penggambaran dan spesifikasi tentang lingkungan 

program, kebutuhan yang belum terpenuhi, karakteristik populasi dan sampel dari 

individu yang dilayani dan tujuan program. Menurut Suharsimi (2008:46) evaluasi 

konteks dilakukan untuk menjawab pertanyaan: a) kebutuhan apa yang belum 

dipenuhi oleh kegiatan program, b) tujuan pengembangan manakah yang 

berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, c) tujuan manakah yang paling 

mudah dicapai. Dengan melakukan evaluasi konteks dapat tersaji data mengenai 

alasan-alasan untuk menetapkan tujuan-tujuan program dan prioritas tujuan, 

seperti kondisi lingkungan, kekuatan, dan kelemahan sumber daya yang ada, 

kebutuhan yang belum terpenuhi, dan peluang yang belum dimanfaatkan.  
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Evaluasi konteks dalam penelitian ini akan melihat lingkungan pembelajaran 

yakni: lingkungan sekolah, visi dan misi sekolah, dukungan pimpinan, dan 

kurikulum.  

 

2.  Evaluasi Input 

Tujuan evaluasi input adalah untuk mengidentifikasi dan  mengukur kapabilitas 

sistem, alternatif strategi program, desain prosedural untuk pelaksanaan strategi, 

anggaran, dan penjadwalan. Evaluasi input menyediakan data untuk menentukan 

bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan program. Hal ini berkaitan dengan relevansi, kepraktisan, pembiayaan, 

efektivitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap unggul. 

Evaluasi ini mencakup kegiatan identifikasi dan penilaian terhadap: a) 

Kemampuan sistem yang digunakan dalam program; b) Strategi-strategi  untuk 

mencapai tujuan-tujuan program; c) Rancangan implementasi strategi yang 

dipilih. Evaluasi input dalam penelitian ini adalah sarana dan prasarana, 

kompetensi, sumber daya guru, kualifikasi pendidikan guru, dan pengetahuan 

guru tentang pembelajaran. 

 

3.  Evaluasi Proses 

Evaluasi proses digunakan dalam  program sebagai data untuk  mengimplementasi 

keputusan, merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasi dalam proses 

(pelaksanaan) atau membimbing dalam implementasi kegiatan, evaluasi proses 

juga digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan prosedur implementasi pada 

tata laksana kejadian dan aktivitas.   
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Evaluasi proses ini dapat dilakukan dengan cara memonitor kegiatan, melakukan 

interaksi secara  terus menerus, dan mengobservasi kegiatan pelaksanaan 

program. Dalam  evaluasi  ini dokumentasi tentang  prosedur kegiatan 

pelaksanaan program akan  membantu untuk kegiatan analisis akhir tentang hasil-

hasil  program yang telah dicapai. Evaluasi proses dalam penelitian ini meliputi 

observasi dan dokumentasi terhadap kemampuan guru dalam merancang 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

 

4.  Evaluasi Produk 

Menurut Suharsimi (2007:30)  evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi, evaluasi produk merupakan tahapan akhir 

dari serangkaian evaluasi program.  Tujuan evaluasi produk untuk mengukur, 

menginterpretasi, dan menilai pencapaian program.  

Evaluasi pada tahap ini dilakukan untuk menolong pembuat keputusan 

selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai dan apa yang mesti dilakukan setelah 

program berjalan. (Tayibnafis, 2008:14). Jadi evaluasi produk diarahkan pada hal-

hal yang  menunjukkan  perubahan yang terjadi pada input. Pertanyaan yang dapat 

diajukan: Apa hasil yang telah dicapai? dan Apa yang harus dilakukan selanjutnya 

setelah program berjalan? 

 

Dalam penelitian  ini evaluasi produk  yaitu kinerja guru dalam pembelajaran 

yaitu hasil belajar siswa Sekolah Dasar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 

tinggi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian  evaluasi  kinerja guru  Sekolah Dasar dalam pembelajaran mata 

pelajaran  bahasa  Indonesia kelas tinggi  di  Kecamatan  Natar  Kabupaten 

Lampung Selatan.  Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei s.d. Juni 

2012. 

 

3.3 Kriteria Evaluasi 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini  mengacu pada Permendiknas 

tentang  Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Panduan KTSP Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar 

kompetensi, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan 

prasarana, (6) standar pengelolaan, dan, (7) standar penilaian.  

 

Secara garis besar penentuan kriteria evaluasi kinerja guru seperti yang diuraikan 

berikut ini. 

Tabel 3.1 Kriteria Evaluasi 

 

Kriteria Variabel Sub Variabel Instrumen Subjek 

1. Permendiknas 

RI No. 24 tahun 

2007 tentang 

Standar Sarana 

dan Prasarana. 

2. Permendiknas 

RI No. 19 tahun 

2007 tentang 

Standar 

Pengelolaan 

3. Permendiknas 

RI No. 22 tahun 

Context Lingkungan 

Pembelajaran, meliputi: 

1. Lingkungan Sekolah 

2. Visi dan misi sekolah 

3. Dukungan pimpinan 

4. Kurikulum 

Angket Guru 
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Kriteria Variabel Sub Variabel Instrumen Subjek 

2006 tentang 

Standar Isi 

1. Permendiknas 

RI No. 22 tahun 

2006 tentang 

Standar Isi 

2. Permendiknas 

RI No. 24 tahun 

2007 tentang 

Standar Sarana 

dan Prasarana 

3. Permendiknas 

RI No. 19 tahun 

2007 tentang 

Standar 

Pengelolaan, 

bagian B, 

subbagian 7 

tentang bidang 

sarana dan 

prasarana 

 

Input 

 

Ketersediaan  sarana dan 

prasarana, meliputi: 

1. Adanya kurikulum 

pendidikan, 

2. Ketersediaan  ruang 

belajar, 

3. Ketersediaan alat 

pembelajaran, 

4. Ketersediaan sumber 

belajar meliputi: 

perpustakaan. 

 

Dokumentasi 

 

Guru 

Permendiknas RI 

No. 16 tahun 2007,  

tentang Kualifikasi 

Akademik dan 

Kompetensi Guru 

Kompetensi guru dalam 

pembelajaran, meliputi: 

1. Kompetensi 

Pedagogik, 

2. Kompetensi 

Kepribadian, 

3. Kompetensi Sosial, 

4. Kompetensi 

Profesional. 

Angket 

 

Guru 

Permendiknas RI 

No. 16 tahun 2007,  

tentang Kualifikasi 

Akademik dan 

Kompetensi Guru 

 

Sumber daya guru di 

sekolah, meliputi: 

1. Pelatihan yang 

pernah diikuti. 

2. Pengalaman 

mengajar. 

Dokumentasi 

 

Guru 

Permendiknas RI 

No. 16 tahun 2007,  

tentang Kualifikasi 

Akademik dan 

Kompetensi Guru 

 

Kualifikasi pendidikan 

guru, meliputi: 

1. Jenjang pendidikan. 

2. Kesesuaian 

pendidikan guru 

dengan mata 

pelajaran yang di 

ampu. 

Dokumentasi 

 

Guru 
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Kriteria Variabel Sub Variabel Instrumen Subjek 

1. Sesuai dengan 

PP No. 74 tahun 

2008  

2. Permendiknas 

RI No. 41 tahun 

2007,  tentang 

Standar Proses 

bagian II 

subbagian B dan 

C 

 

 

Pengetahuan guru 

tentang pembelajaran, 

meliputi: 

1. Pengetahuan guru 

tentang pembuatan 

silabus, 

2. Pengetahuan guru 

tentang pembuatan 

RPP, 

3. Pengetahuan guru 

tentang teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran. 

Tes Guru 

1. Permendiknas 

RI No. 41 tahun 

2007,  tentang 

Standar Proses 

bagian II 

subbagian B dan 

C 

 

Process 

 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Adanya perencanaan 

pembelajaran yang 

dituangkan dalam 

Silabus dan RPP 

meliputi: 

1. Kejelasan rumusan 

tujuan  pembelajaran, 

2. Pemilihan materi 

ajar, 

3. Pengorganisasian 

materi ajar, 

4. Pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran, 

5. Kejelasan skenario 

pembelajaran 

(langkah-langkah 

pembelajaran: awal, 

inti, dan penutup), 

6. Kerincian skenario 

pembelajaran, 

7. Kelengkapan 

instrumen (soal, 

kunci, pedoman 

penskoran). 

Dokumentasi 

 

Guru 

Permendiknas RI 

No. 41 tahun 2007,  

tentang Standar 

Proses bagian III 

subbagian A, B, 

 Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Pelaksanaan 

pembelajaran sesuai 

dengan kegiatan 

Observasi Guru 
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Kriteria Variabel Sub Variabel Instrumen Subjek 

dan C 

 

pembelajaran yang 

dimulai dari: 

1. Kegiatan pembukaan 

(pendahuluan) terdiri 

dari kegiatan: 

a. Membuka 

pelajaran, 

b. Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran, 

c. Melakukan 

kegiatan 

apersepsi. 

2. Kegiatan inti, terdiri 

dari kegiatan: 

a. Menyampaikan 

materi untuk 

mencapai 

kompetensi dasar, 

b. Mengkaitkan 

materi dengan 

realitas kehidupan, 

c. Melakukan 

kegiatan 

eksplorasi, 

d. Melakukan 

kegiatan elaborasi, 

e. Melakukan 

kegiatan 

konfirmasi, 

f. Mendorong siswa 

untuk 

berpartisipasi 

aktif, 

g. Melakukan 

penilaian akhir 

sesuai dengan 

kompetensi 

berupa tes 

(formatif dan 

sumatif). 

 

3. Kegiatan penutup, 

terdiri dari: 

a. Bersama-sama 
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Kriteria Variabel Sub Variabel Instrumen Subjek 

dengan peserta 

didik atau sendiri 

membuat 

rangkuman atau 

kesimpulan  

pelajaran. 

b. Melakukan 

penilaian atau 

repleksi terhadap 

kegiatan yang 

sudah 

dilaksanakan 

secara konsisten 

dan terprogram. 

c. Memberikan 

umpan balik 

terhadap proses 

dan hasil 

pembelajaran. 

d. Melakukan tugas 

tindak lanjut. 

 Product 

 

Hasil belajar siswa, 

meliputi: KKM dan  

rata-rata kelas. 

Dokumentasi Guru 

 

3.4  Populasi dan Teknik Sampel 

Sebelum menentukan  sampel, maka populasi penelitian harus ditetapkan terlebih 

dahulu. Menurut Suharsimi Arikunto (2008:115), populasi  adalah keseluruhan  

subjek  penelitian.  Sedangkan  menurut Sugiyono (2005:90) Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti  untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua individu  

dari  keseluruhan  subjek  yang  jelas dan mempunyai ciri yang sama  yang  
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hendak  dikenai  dalam  penelitian.  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh 

guru kelas tinggi Sekolah Dasar di Kecamatan  Natar  Kabupaten  Lampung  

Selatan.  

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2008:104) yang dimaksud sampel adalah  sebagian  

atau  wakil  dari  populasi  yang  diteliti. 

 

Dari  pengertian  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sampel  adalah  sebagian 

atau wakil dari populasi yang dimiliki atau diteliti dan diambil dengan teknik atau 

cara-cara tertentu. Menurut  Suharsimi  Arikunto  (2008:104), bahwa apabila  

dalam pengambilan sampel yang  jumlah  subjeknya besar  (lebih dari 100 orang) 

maka  dapat diambil antara 10-15%  atau  20-25%  atau lebih. Dengan demikian  

dari  populasi  guru  bahasa  Indonesia  kelas  tinggi  Sekolah Dasar  di  

Kecamatan  Natar  berjumlah  104  orang,  maka  yang akan diambil  sampel  

sebesar  25% nya,  yaitu 25 orang  guru. 

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih calon 

responden berdasarkan kriteria yang diperlukan penulis. Pada penelitian ini 

penulis memilih responden atau sampel berdasarkan kriteria yaitu guru yang 

sudah bersertifikat pendidik dan golongan  ruang IV/a. Adapun yang menjadi 

alasan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling adalah : 

1.   Banyaknya subjek yang terdapat  pada setiap sekolah tidak sama. Oleh 

karena itu, untuk memperoleh sampel yang representatif maka pengambilan 

subjek dari setiap sekolah ditentukan seimbang atau sebanding. 



 51 

2. Teknik ini juga dimaksudkan bahwa dalam pengambilan sampel masing-

masing sekolah mengikuti perbandingan besar-kecilnya jumlah guru tiap 

sekolah. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan  data dalam  penelitian ini menggunakan instrumen (1) 

pedoman observasi, (2) tes, (3) angket, dan (4) dokumentasi. Untuk masing-

masing teknik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

3.5.1 Teknik Observasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

informan  dengan menggali topik yang bagi informan sulit untuk 

dibahas. Dengan melakukan observasi memungkinkan peneliti 

mengamati perilaku,  menggali  perasaan informan secara langsung  

yang mungkin tidak dapat terungkap, dan aspek-aspek baru selama 

pengamatan. 

 

Teknik observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang lebih 

sering digunakan  mengingat  untuk memperoleh data tentang guru 

dalam mendesain perencanan pembelajaran, peneliti akan secara 

langsung melakukan observasi terhadap komponen process yaitu 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam 

bentuk check list. 
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3.5.2 Teknik Tes 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

informan yang digali secara mendalam untuk memperoleh data yang 

bersifat kuantitatif. Secara khusus teknik test digunakan untuk 

memperoleh  informasi  dalam  komponen  input yaitu pengetahuan  

guru tentang pembelajaran dengan menggunakan pengukuran 

(measurement) yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang 

aspek yang diteliti. Bentuk tes yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah  pilihan ganda dan  jumlah butir pertanyaan dilampirkan pada 

lampiran 3 halaman 162. 

 

3.5.3 Angket 

Merupakan  suatu  daftar  atau  rangkaian pertanyaan  yang  disusun 

secara tertulis mengenai sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.  

Angket yang digunakan adalah tipe pilihan (tertutup). Dalam hal ini 

pertanyaan yang diajukan kepada para guru dalam angket  ini adalah 

untuk menggali informasi tentang komponen  input dari  kinerja guru 

dalam  pembelajaran. Jumlah butir pertanyaan angket yang dipergunakan 

terlampir di lampiran 1 dan 2 halaman 152 s.d. 156. 

 

3.5.4 Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung atau sebagai 

bukti  pelaksanaan dari semua proses yang diteliti. Dokumentasi yang 

digunakan dalam  penelitian  ini adalah untuk menilai komponen 
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product dari  evaluasi kinerja guru dalam pembelajaran yaitu hasil 

belajar siswa. 

Tabel 3.2.  Teknik Pengumpulan Data Evaluasi Kinerja Guru Sekolah Dasar 

dalam Pembelajaran di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

 

No. Variabel Komponen 

Teknik 

Pengumpulan data Informan 

O D A T 

1 Konteks Lingkungan 

Pembelajaran 

  √  Guru 

2 Input 1. Ketersediaan sarana 

dan prasarana 

pembelajaran di 

sekolah  

 √   Guru 

2.   Kompetensi guru 

dalam pembelajaran 

  √  Guru 

3.   Sumber daya guru di 

sekolah 

 √   Guru 

4.   Kualifikasi pendidikan 

guru 

 √   Guru 

5.  Pengetahuan guru 

tentang  pembelajaran 

   √ Guru 

3 Proses 1. Perencanaan 

Pembelajaran 

 √   Guru 

  2. Pelaksanaan 

Pembelajaran 

√    Guru 

 

4 

 

Produk  

 

Hasil belajar siswa 

  

√ 

   

Guru 

 

Keterangan: 

 O  =  Observasi 

 D  =  Dokumentasi 

 A  =  Angket 

 T  =  Tes 
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3.6 Definisi Konseptual dan Operasional  

3.6.1 Definisi Konseptual Variabel 

Model Evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang 

dievaluasi sebagai suatu  sistem, sehingga bila menggunakan model ini maka 

harus menganalisis program tersebut berdasarkan  komponen-komponennya yaitu: 

context (C), input (I),  process (P),  product (P). 

 

a. Evaluasi Konteks (Context) 

Evaluasi konteks adalah usaha untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan 

program, lingkungan yang  mempengaruhi pelaksanaan program, dan  tujuan yang 

akan dicapai. Orientasi utama evaluasi konteks ini adalah untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan beberapa objek, seperti institusi, program, target 

populasi atau perorangan, serta memberikan arahan untuk perbaikan. 

b. Evaluasi Input 

Evaluasi input  bertujuan untuk mengidentifikasi dan  mengukur kapabilitas 

sistem, alternatif strategi program, desain prosedural untuk pelaksanaan strategi, 

anggaran, dan penjadwalan. Evaluasi input menyediakan data untuk menentukan 

bagaimana penggunaan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan program. 

c. Evaluasi Process 

Evaluasi proses digunakan dalam program sebagai data untuk 

mengimplementasikan  keputusan, merupakan evaluasi yang dirancang dan 

aplikasi dalam proses (pelaksanaan) atau membimbing dalam implementasi 

kegiatan, evaluasi proses juga digunakan untuk mengidentifikasi kerusakan 
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prosedur implementasi pada tata laksana kejadian dan  aktivitas. Evaluasi proses 

ini dapat dilakukan dengan cara memonitor  kegiatan, melakukan interaksi secara 

terus menerus, dan mengobservasi kegiatan pelaksanaan program. 

d. Evaluasi Product 

Menurut Arikunto (2004:31), evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang 

menunjukkan perubahan yang terjadi. Evaluasi produk merupakan tahapan akhir 

dari serangkaian evaluasi program. Tujuan evaluasi produk untuk mengukur, 

menginterpretasi, dan menilai pencapaian program. 

 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan model evaluasi yang digunakan, yaitu dengan menggunakan model 

evaluasi CIPP untuk melaksanakan evaluasi terhadap guru dalam mendesain 

perencanaan pembelajaran, maka variabel yang akan didefinisikan secara 

operasional adalah sebagai berikut: 

 

3.6.2.1 Evaluasi Context 

Evaluasi konteks menggambarkan kondisi lingkungan pembelajaran  yang  

mendukung  kinerja guru dalam  melaksanakan pembelajaran meliputi: 

Lingkungan pembelajaran yaitu: lingkungan sekolah, visi, misi sekolah, dukungan 

pimpinan, dan kurikulum. 

 

3.6.2.2 Evaluasi Input 

Evaluasi input adalah kondisi yang dapat menunjang dalam pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran meliputi: 

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah 
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2. Kompetensi guru dalam pembelajaran meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional 

3. Sumber daya guru di sekolah meliputi: pelatihan yang pernah diikuti dan 

pengalaman mengajar 

4. Kualifikasi pendidikan guru meliputi: jenjang pendidikan dan kesesuaian 

pendidikan guru dengan mata pelajaran yang di ampu 

5. Pengetahuan guru tentang pembelajaran meliputi: pengetahuan guru tentang 

pembuatan silabus, RPP, dan pengetahuan guru tentang teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

 

3.6.2.3 Evaluasi Process 

Evaluasi proses yang dinilai adalah  proses kinerja guru dalam  pembelajaran  

yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam merancang  pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

 

3.6.2.4 Evaluasi Produk (product) 

Evaluasi produk yang dinilai yaitu  dengan melihat hasil belajar siswa.  

 

3.7 Kisi-kisi Instrumen Penilaian 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa penelitian ini dilakukan melalui 4 macam 

kegiatan pengumpulan data, yaitu observasi, tes, angket,  dan dokumentasi. Dalam 

kegiatan-kegiatan  pengumpulan data tersebut digunakan jenis-jenis instrumen 

penelitian yang sesuai dengan kebutuhan menurut karakteristik data serta 

kemampuan peneliti untuk menggunakannya.  

 



 57 

Dalam kegiatan-kegiatan seperti observasi, instrumen yang akan digunakan adalah 

bentuk check list, kemudian untuk memperoleh data tentang pengetahuan guru 

dalam pembelajaran dengan cara memberikan pertanyaan dalam bentuk test, 

selanjutnya untuk mengetahui  faktor pendukung  pembelajaran seperti 

lingkungan pembelajaran dan kompetensi guru dalam pembelajaran dengan 

mempergunakan angket dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data-data 

pendukung berupa dokumen-dokumen kependidikan yang ada. 

 

Kisi-kisi instrumen penelitian yang berupa pedoman observasi digunakan sebagai 

dasar menyusun  instrumen. Adapun  dalam  penyusunan instrumen penelitian ini 

berdasarkan definisi konseptual dan operasional.  

 

Secara umum kisi-kisi instrumen penelitian evaluasi guru Sekolah Dasar dalam 

mendesain pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi di 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan disusun berdasarkan definisi 

konseptual dan definisi operasional, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3.  Kisi-kisi Instrumen Penelitian Evaluasi Kinerja Guru Sekolah 

Dasar dalam Pembelajaran di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan 

 

No Variabel Komponen Indikator Teknik 

Pengambilan 

Data 

Jml item 

1 Konteks Lingkungan 

Pembelajaran 

 

 

1. Lingkungan sekolah 

2. Visi dan misi sekolah 

3. Dukungan pimpinan 

4. Kurikulum 

Angket 4 

2 Input 1. Ketersediaan 

sarana dan 

prasarana 

pembelajaran 

1. Adanya kurikulum 

pendidikan 

2. Ketersediaan  ruang 

belajar 

Dokumentasi  
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No Variabel Komponen Indikator Teknik 

Pengambilan 

Data 

Jml item 

di sekolah  

 

 

3. Ketersediaan  alat 

pembelajaran 

4. Ketersediaan  sumber 

belajar  meliputi: 

perpustakaan 

2.   Kompetensi 

guru dalam 

pembelajaran 

a. Kompetensi 

Pedagogik 

1. Menguasai 

karakteristik 

peserta didik dari 

aspek fisik, moral, 

sosial, kultur, 

emosional, dan 

intelektual 

2. Menguasai teori 

belajar dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran 

yang  mendidik 

3. Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan 

bidang 

pengembangan 

yang diampu 

4. Memanfaatkan 

TIK untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

 

b. Kompetensi 

Kepribadian 

1. Bertindak sesuai 

dengan norma 

agama, hukum, 

sosial, dan 

kebudayaan 

nasional 

Indonesia. 

2. Menampilkan diri 

sebagai pribadi 

yang jujur, 

berakhlak mulia, 

Angket 10 
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No Variabel Komponen Indikator Teknik 

Pengambilan 

Data 

Jml item 

dan teladan bagi 

peserta didik dan 

masyarakat. 

3. Menampilkan diri 

sebagai pribadi 

yang mantap, 

stabil, dewasa, 

arif, dan 

berwibawa. 

4. Menunjukkan etos 

kerja, tanggung 

jawab yang tinggi, 

rasa bangga 

menjadi guru, dan 

rasa percaya diri. 

5. Menjunjung tinggi 

kode etik profesi 

guru. 

 

c. Kompetensi Sosial 

1. Bersikap inklusif, 

bertindak objektif, 

serta tidak 

diskriminatif 

karena 

pertimbangan 

jenis kelamin, 

agama, ras, 

kondisi fisik, latar 

belakang 

keluarga, dan 

status sosial 

ekonomi. 

2. Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan 

santun dengan 

sesama pendidik, 

tenaga 

kependidikan, 

orang tua, dan 

masyarakat. 

3. Beradaptasi di 
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No Variabel Komponen Indikator Teknik 

Pengambilan 

Data 

Jml item 

tempat bertugas di 

seluruh wilayah 

Republik 

Indonesia yang 

memiliki 

keragaman sosial 

budaya. 

4. Berkomunikasi 

dengan komunitas 

profesi sendiri dan 

profesi lain secara 

lisan dan tulisan 

atau bentuk lain. 

 

d. Kompetensi 

Profesional 

1. Menguasai materi, 

struktur,  konsep, 

dan pola pikir 

keilmuan yang 

mendukung  mata 

pelajaran yang 

diampunya. 

2. Menguasai 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

mata pelajaran 

yang diampu. 

3. Mengembangkan 

materi 

pembelajaran yang 

diampu secara 

kreatif. 

4. Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan melakukan 

tindakan  refleksif. 
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No Variabel Komponen Indikator Teknik 

Pengambilan 

Data 

Jml item 

3.   Sumber daya 

guru di 

sekolah 

 

1. Pelatihan yang 

pernah diikuti. 

2. Pengalaman 

mengajar. 

Dokumentasi  

4.   Kualifikasi 

pendidikan 

guru 

1. Jenjang pendidikan. 

2. Kesesuaian 

pendidikan guru 

dengan mata 

pelajaran yang di 

ampu. 

Dokumentasi  

5.  Pengetahuan 

guru tentang 

pembelajaran 

1. Pengetahuan guru 

tentang pembuatan 

silabus. 

2. Pengetahuan guru 

tentang pembuatan 

RPP. 

3. Pengetahuan guru 

tentang teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran. 

Tes 30 

3 Proses Perencanaan 

Pembelajaran 

 

Adanya perencanaan 

pembelajaran yang 

dituangkan dalam 

Silabus dan RPP 

meliputi: 

1. Kejelasan rumusan 

tujuan  pembelajaran. 

2. Pemilihan materi ajar. 

3. Pengorganisasian 

materi ajar. 

4. Pemilihan 

sumber/media 

pembelajaran 

5. Kejelasan skenario 

pembelajaran 

(langkah-langkah 

pembelajaran: awal, 

inti, dan penutup). 

6. Kerincian skenario 

pembelajaran. 

7. Kelengkapan 

instrumen (soal, kunci 

Dokumentasi 14 
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No Variabel Komponen Indikator Teknik 

Pengambilan 

Data 

Jml item 

jawaban, pedoman 

penskoran). 

  Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran sesuai 

dengan kegiatan 

pembelajaran yang 

dimulai dari: 

1. Kegiatan pembukaan 

(pendahuluan) terdiri 

dari kegiatan: 

1) Membuka 

pelajaran 

2) Menyampaikan 

tujuan 

pembelajaran 

3) Melakukan 

kegiatan apersepsi 

2. Kegiatan inti, terdiri 

dari kegiatan: 

1) Menyampaikan 

materi untuk 

mencapai 

kompetensi dasar 

2) Mengkaitkan 

materi dengan 

realitas kehidupan 

3) Melakukan 

kegiatan eksplorasi 

4) Melakukan 

kegiatan elaborasi 

5) Melakukan 

kegiatan 

konfirmasi 

6) Mendorong siswa 

untuk 

berpartisipasi aktif 

7) Melakukan 

penilaian akhir 

sesuai dengan 

kompetensi berupa 

tes (formatif dan 

sumatif). 

Observasi 7 
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No Variabel Komponen Indikator Teknik 

Pengambilan 

Data 

Jml item 

3. Kegiatan penutup, 

terdiri dari: 

1) Bersama-sama 

dengan peserta 

didik atau sendiri 

membuat 

rangkuman atau 

kesimpulan  

pelajaran 

2) Melakukan 

penilaian atau 

repleksi terhadap 

kegiatan yang 

sudah 

dilaksanakan 

secara konsisten 

dan terprogram  

3) Memberikan 

umpan balik 

terhadap proses 

dan hasil 

pembelajaran 

4) Melakukan tugas 

tindak lanjut 

 

4 

 

Produk  

 

Hasil belajar 

siswa 

 

Kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) 

pembelajaran 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

3.8  Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu 

diujicobakan. Uji coba ini dititikberatkan terhadap pemahaman dan keterbacaan 

instrumen oleh responden. Tujuan  ini  sejalan  dengan pendapat Suharsimi 

Arikunto (2008:112) bahwa  tujuan  uji coba instrumen bukan tes adalah: 1) untuk 

mengetahui tingkat pemahaman responden terhadap instrumen, 2) untuk 

mengetahui ketepatan  penyelenggaraan sekaligus mencari pengalaman validitas 
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pelaksanaan dan mengidentifikasi kekurangan sarana penunjang, 3) dan untuk 

mengetahui reliabilitas instrumen. 

 

3.8.1 Validitas Instrumen 

Validitas atau kesahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam  melakukan fungsi ukurnya. 

(Djaali, 2004:65) Suatu tes atau instrumen pengukuran dikatakan memiliki 

validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan  hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut. 

 

Sugiyono (2007:176) menyatakan validitas sebuah tes menunjukkan sejauhmana 

instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. 

Selanjutnya dijelaskan uji dilakukan dengan menggunakan korelasi product 

moment. Pengujian validitas diperoleh dari mengkorelasikan skor setiap item 

dengan skor  total  yang  merupakan  jumlah  tiap skor  item. Hasil  korelasi 

bagian  total  inilah  yang diuji signifikansinya untuk menentukan valid tidaknya  

item tersebut terhadap faktornya. Item  yang  mempunyai korelasi positif di atas 

nilai r kritis tabel menunjukkan bahwa item tersebut valid.  

 

Rumus Product Moment dari Karl’s Pearson  adalah: 

  

      

 





2222 yynxxn

yxxyn
rXY  

Dengan xyr  =  Koefisien korelasi antar gejala x dan gejala y 

 x  =  Skor butir item 
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 y  =  Jumlah skor 

 n  =  Jumlah data 

Jika hasil perhitungan ternyata r hitung > r tabel maka butir instrumen dianggap 

valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid (invalid), 

sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. Semakin tinggi rxy 

harga yang diperoleh, maka semakin tinggi kevaliditasannya. Dengan demikian 

dapat diketahui secara pasti tiap-tiap butir manakah yang tidak memenuhi syarat. 

Hasil perhitungan (korelasi)  yang diperoleh akan dibandingkan dengan koefisien 

korelasi r Product Moment dari Person untuk mengetahui valid atau tidaknya item 

instrumen. 

 

Untuk mengukur validitas  instrumen penelitian ini dilakukan  dengan menguji 

validitas konstruk. Validitas  konstruk adalah  validitas yang  mempermasalahkan 

seberapa jauh  item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar 

dimaksudkan hendak diukur sesuai dengan konstruk atau konsep khusus atau 

definisi konseptual yang telah ditetapkan. Butir-butir instrumen yang ditulis untuk 

masing-masing  indikator harus benar-benar dapat mengukur secara tepat 

indikator yang hendak diukur. 

 

Berdasarkan  proses telaah  teori, maka proses validasi konstruk sebuah instrumen 

harus dilakukan melalui penelaahan atau justifikasi pakar (expert judgment) 

melalui penilaian sekelompok panel yang terdiri dari orang-orang yang menguasai 

substansi atau konten dari variabel yang hendak diukur.  Penilaian oleh panelis 
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dimaksudkan untuk mengetahui validitas secara teori instrumen yang 

dikembangkan. 

 

Terdapat tiga hal pokok yang dinilai oleh para panelis, yaitu: 1) kesesuaian 

dimensi variabel, 2) kesesuaian indikator dengan dimensi, 3) kesesuaian 

deskriptor yang merupakan standar kinerja dengan  indikator yang dikembangkan. 

 

Dalam melakukan uji validitas konstruk instrumen evaluasi kinerja guru dalam 

pembelajaran  telah dilakukan  panel dengan mengundang lima orang ahli dalam 

evaluasi pendidikan. Kelima orang ahli tersebut  terdiri dari Dr. Ulfa Maria, M.Pd. 

(Widyaiswara LPMP Provinsi Lampung), Dr. Rinderiyana, M.Pd. (Widyaiswara 

LPMP Provinsi Lampung), Hardian Ashari, M.Pd. (Widyaiswara LPMP Provinsi 

Lampung), Mahmud Akrom, M.Pd. (Widyaiswara LPMP Provinsi Lampung), 

Warsita, S.S., M.Pd. (Staff LPMP Provinsi Lampung). Mereka dimintakan 

mengisi atau memberi komentar terhadap kesesuaian dimensi variabel, kesesuaian 

dimensi dengan indikator dan kesesuaian deskriptor yang merupakan syarat 

kinerja dengan indikator yang dikembangkan. Hasil dari uji validitas konstruk 

oleh para panelis ini dapat dilihat pada lampiran 8 penelitian ini. 

 

Setelah melakukan uji validitas konstruk instrumen evaluasi kinerja guru dalam 

pembelajaran, selanjutnya penulis melakukan uji coba instrumen agar dapat 

memperoleh instrumen yang valid dan reliabel sehingga dapat dipergunakan 

sebagai alat ukur yang benar. 
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Uji coba dilaksanakan dengan responden guru Sekolah Dasar  kelas tinggi yaitu 

berjumlah 10 orang. Adapun hasil pengujian validitas dan  reliabilitas adalah 

sebagai berikut: 

 

Ujicoba instrumen dilakukan hanya pada instrumen  context dengan bentuk 

instrumen  angket dan  input  bentuk instrumen angket dan bentuk tes pilihan 

ganda, sementara untuk proses, penulis menggunakan instrumen IPKG yang biasa 

dipergunakan untuk mengukur kinerja guru dalam  proses pembelajaran sehingga 

penulis tidak melakukan uji coba instrumen proses ini lagi karena sudah dianggap 

valid. Dari 14 butir instrumen evaluasi kinerja guru dalam pembelajaran yang 

terdiri dari instrumen context  dan  input  terhadap 10 responden dimaksudkan 

untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan 

dalam penelitian. Validitas instrumen di uji dengan menggunakan korelasi skor 

butir dengan skor total Produck Moment (Pearson). Analisis dilakukan terhadap 

semua instrumen dengan komputer program excel, di mana batas angka kritis 

adalah 0,05. Kriteria pengujian dengan membandingkan antara  r hitung dengan 

rtabel, jika rhitung > rtabel  maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < 

rtabel  maka dianggap tidak valid (drop), sehingga instrumen tidak dapat digunakan 

dalam penelitian. 

 

Berikut ini dibahas  hasil ujicoba validitas untuk instrumen context dan input 

dengan masing-masing indikator sebagai berikut: instrumen evaluasi kinerja guru 

dalam  pembelajaran terdiri dari  14 butir pertanyaan dari instrumen context dan 

input. Untuk instrumen context terdiri dari 4 butir pertanyaan dari 4 komponen 
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yaitu lingkungan sekolah, visi dan misi sekolah, dukungan pimpinan, dan 

kurikulum. Instrumen input terdiri dari 10 butir pertanyaan dari 4 komponen yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional.  

 

Berdasarkan kajian teori tentang instrumen context dan input  yang dikembangkan 

ke dalam  14 butir pertanyaan yang diberikan kepada 10 responden untuk 

menjawabnya, setelah dilakukan penghitungan dengan cara mengkorelasikan skor 

setiap butir pertanyaan dengan jumlah skor dengan bantuan program excel maka 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 14 (empat 

belas) butir pertanyaan dari  instrumen contex dan input terdapat 14 butir 

pertanyaan yang valid ,  pada taraf signifikansi 0,05, n = 10 dengan r tabel = 0.361. 

Hasil selengkapnya terdapat pada lampiran 8 halaman 186. 

 

Dari hasil analisis uji coba instrumen evaluasi kinerja guru dalam pembelajaran 

sebanyak14 butir pertanyaan, dapat disimpulkan bahwa instrumen context dan 

input yang dipergunakan dapat dijadikan instrumen penelitian. 

 

3.8.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas atau kehandalan adalah kejituaan atau ketepatan instrumen 

pengukuran/ akurasi. (Widoyoko, 2010:144)  Istilah reliabilitas sering disamakan 

dengan consistency, stability, atau dependability, yang pada prinsipnya 

menunjukan sejauhmana pengukuran itu dapat memberi hasil  yang  relatif  tidak 
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berbeda bila dilakukan kembali terhadap subjek yang sama.(Azwar,2003:6) 

Sehingga perkiraan keterandalan test-retest, yaitu hubungan antara hasil tes yang 

diadakan pada satu waktu dengan tes yang sama beberapa waktu kemudian, 

digunakan sebagai acuan dalam menentukan reliabilitas. 

 

Suharsimi Arikunto (2004:86) mengatakan bahwa reliabilitas berhubungan 

dengan kepercayaan. Suatu tes/instrumen dapat dikatakan mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes/instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap. Maka pengertian reliabilitas berhubungan dengan masalah ketetapan hasil, 

atau seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan 

tidak berarti. 

 

Dari uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa reliabilitas berkaitan dengan 

unsur keterandalan atau keajegan terhadap hasil pengukuran melalui tes. Tes 

dengan reliabilitas yang rendah akan menghasilkan keputusan yang bias. 

 

Penilaian reliabilitas dilakukan dengan menguji kestabilan (test-retest) dan 

internal konsistensi. Perhitungan  reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

koefisien Alpa. Koefisien reliabilitas diterima untuk menentukan instrumen yang 

valid koefisien alpa ≥ 0,50. 

 

Rumus koefisien Alpha atau Alpha Cronbach yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas instrumen. 
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Keterangan: 

  =  Koefisien reliabilitas 

k   =  banyaknya butir 

Si
2
  =  Varians skor butir 

St
2
 =  Varians skor total 

 

Untuk menentukan tingkat reliabilitas, digunakan klasifikasi korelasi yang 

dikemukakan Suharsimi 0,00 – 0,20 korelasi sangat rendah, 0,21 – 0,40 korelasi 

rendah, 0,41 – 0,60 korelasi cukup, 0,61 – 0,80 korelasi tinggi, 0,81 – 1,00 

korelasi sangat tinggi. Jika hasil tersebut korelasinya 0,80. maka tes tersebut 

memiliki reliabilitas tinggi. Sebaliknya jika korelasinya 0,40, maka tes  tersebut 

korelasinya rendah. (Suharsimi Arikunto, 2008:126). 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen dengan rumus di atas dan dihitung 

dengan bantuan excel maka didapat reliabilitas instrumen evaluasi kinerja guru 

dalam pembelajaran di dapat rhitung  sebesar 0,930, jika dibandingkan dengan 

kriteria reliabilitas atau rtabel maka terdapat reliabilitas sangat tinggi, berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

 

3.9  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan 

mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang 

dievaluasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan teknik deskriptif 

kuantitatif berupa tabel frekuensi dan presentase yang didapat dari hasil penilaian. 
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Untuk menganalisis data yang terkumpul dilakukan beberapa langkah yaitu: 1) 

penskoran jawaban responden, 2) menjumlahkan skor total masing-masing 

komponen, 3) mengelompokkan skor yang didapat oleh responden berdasarkan 

tingkat kecenderungan. 

 

Selanjutnya untuk memperjelas teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian evaluasi ini, ditambah tentang teori penskoran. Pada hakekatnya 

penskoran adalah suatu proses pengubahan jawaban instrumen menjadi angka-

angka yang merupakan nilai kuantifikasi terhadap jawaban instrumen. Dengan 

skor kita dapat memperoleh deskripsi tentang seberapa nilai atau harga suatu 

variabel untuk masing-masing unit analisis dalam penelitian. Selanjutnya kita 

dapat melakukan analisis kuantitatif dalam kaitannya dengan variabel lain dalam 

penelitian. 

 

1. Penskoran Skala 

Salah satu skala sikap yang sering digunakan adalah skala likert, pernyataan-

pernyataan yang digunakan baik pernyataan positif maupun negatif, dinilai oleh 

subjek dengan sangat baik, baik, cukup, kurang. Skor yang diberikan terhadap 

pilihan tersebut tergantung pada penilai, asal penggunaannya konsisten. Untuk 

pernyataan positif (mendukung) skor skala sikapnya adalah 4 untuk sangat baik, 3 

untuk baik, 2 untuk cukup , 1 untuk kurang. Sedangkan untuk pernyataan negatif 

(menolak) ialah 4 untuk kurang, 3 untuk cukup, 2 untuk baik, dan 1 untuk sangat 

baik. 
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Dengan demikian skor maksimal skala sikap bagi satu unit analisis adalah jumlah 

item dalam skala sikap dikalikan 4 diberi simbol 4k, sedangkan skor minimalnya 

adalah jumlah item dalam skala sikap dikalikan 1 diberi simbol k. Jadi rentang 

skor teoritik skala sikap adalah k  -  4k. 

 

2. Penskoran Kuesioner 

Terdapat dua macam kuesioner, yaitu kuesioner berstruktur dan kuesioner 

terbuka. Alternatif jawaban yang tercantum dalam kuesioner dapat 

ditransformasikan dalam bentuk simbol kuantitatif agar menghasilkan data 

interval. Caranya dengan memberi skor terhadap setiap jawaban berdasarkan 

kriteria tetentu. 

 

3. Skor Responden 

Skor responden adalah seluruh skor satuan dari satu responden dalam berbagai 

bentuk penyajiannya. Kelompok skor responden adalah skor dari semua 

responden pada suatu kelompok responden dalam berbagai bentuk penyajiannya. 

Di mana skor satuan merupakan skor pada satu butir dari satu responden, 

misalnya butir ke-i adalah responden ke g : Xgi. 

 

Skor satuan dari satu responden ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk 

statistik, mencangkup: skor satuan, jumlah skor satuan, frekuensi, komponen skor 

satuan, proporsi komponen skor satuan, presentase komponen skor satuan satu 

butir, misalnya butir ke – 1. Di mana skor satuan pada butir mencangkup semua 

skor satuan pada butir. 
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Adapun bentuk skor butir yaitu selain sebagai jumlah skor satuan pada butir, skor 

butir dapat juga ditampilkan dalam bentuk lain. Jumlah skor satuan, rerata, dan 

variansi, median skor satuan, modus skor satuan, frekuensi, proporsi, presentase 

pada butir, misalnya pada butir ke – i. 

 

Dalam penelitian evaluasi ini, untuk keperluaan pembuatan ketegori diperlukan 

informasi tentang: skor maksimum, skor minimum, rentang dan interval. Di mana 

rentang = skor max – skor min, kelas interval  dengan menggunakan kategori 

yang akan digunakan yaitu 4. 

 

Jadi diperoleh data dalam penelitian ini skor maksimum 56, dan skor minimum 4, 

di mana rentang = 56 – 4 = 52, dan untuk kelas interval = 1 + (3,3)log40 = 6,28 

sehingga dibulatkan diambil kelas intervalnya 6, untuk panjang kelas interval 

rentang dibagi banyaknya kelas interval yaitu 52 : 6 = 8,6 dibulatkan diambil 9. 

Sehingga kategori yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

56 – 47 =  kategori  sangat baik          

46 – 37 =  kategori baik 

36 – 27   =  kategori cukup      

≤26    =  kategori kurang  

Hasil analisis kemudian dibahas dan diinterprestasikan yang selanjutnya 

dilakukan judgement (keputusan). 

 

4.  Kriteria pengambilan keputusan 

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam evaluasi kinerja guru 

dalam pembelajaran ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah yang terkait 
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dengan Standar Nasional Pendidikan, sehingga dalam penelitian nanti tinggal 

mencocokkan hasil penelitian dengan kriteria pengambilan keputusan yang telah 

dibuat. Kriteria pengambilan keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4   Kriteria Standar  Keberhasilan Pengambilan Keputusan 

 

No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

1. Konteks Analisis 

Konteks 

Lingkungan 

pembelajaran 

 Lingkungan pembelajaran harus 

sesuai dengan standar sarana 

prasarana dan  standar 

pengelolaan, yaitu: 

a. Standar Sarana dan Prasarana 

1. Sarana sekolah sudah 

memadai terkait luas 

bangunan, ukuran  ruang 

dan  jumlah ruangan. 

2. Sekolah dalam  kondisi 

terpelihara dengan baik. 

3. Lingkungan sekolah 

bersih, tertib, indah, dan 

sehat. 

b. Standar Pengelolaan 

1. Sekolah merumuskan visi 

dan misi.  

2. Dalam merumuskan visi 

sekolah: 

1) Melibatkan warga 

sekolah (guru, siswa 

dan staf  administrasi). 

2) Melibatkan komite 

sekolah. 

3) Dirumuskan dan 

ditetapkan dengan SK. 

4) Selaras dengan visi 

dinas pendidikan dan 

pendidikan  nasional. 

5) Disosialisasikan 

kepada pemangku 

kepentingan. 

6) Ditinjau secara berkala 

1. Sangat Baik jika 

terpenuhi semua 

kriteria standar 

2. Baik jika 

terpenuhi 3 

kriteria standar 

3. Cukup jika 

hanya terpenuhi 

2 kriteria standar 

4. Kurang jika 

hanya terpenuhi 

1 standar 
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No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

sesuai perkembangan. 

7) Mencerminkan cita-

cita mutu sekolah 

kelas dunia. 

3. Dalam merumuskan misi 

sekolah: 

1) Disusun untuk 

mewujudkan visi 

sekolah. 

2) Melibatkan warga 

sekolah (guru, siswa 

dan staf  administrasi). 

3) Melibatkan komite 

sekolah. 

4) Dirumuskan dan 

ditetapkan dengan SK. 

5) Selaras dengan visi 

dinas pendidikan dan 

pendidikan  nasional. 

6) Disosialisasikan 

kepada pemangku 

kepentingan. 

7) Ditinjau secara 

berkala sesuai 

perkembangan. 

8) Menekankan kualitas 

layanan peserta didik 

dan mutu lulusan. 

 

c. Standar Isi 

1. Pengembangan 

kurikulum pada tingkat 

satuan pendidikan 

menggunakan panduan 

yang disusun BSNP. 

2. Kurikulum dibuat 

dengan 

mempertimbangkan 

karakter daerah, 

kebutuhan sosial 

masyarakat, kondisi 
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No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

budaya, usia peserta 

didik, dan kebutuhan 

pembelajaran. 

3. Kurikulum telah 

menunjukan adanya 

alokasi waktu, rencana 

program remedial, dan 

pengayaan bagi siswa. 

 

2. 

 

Input 
 

Analisis 

Input 

1. Ketersedia-

an sarana 

dan 

prasarana 

pembelajar-

an di 

sekolah  

2. Kompeten-

si guru 

dalam 

pembelajar-

an 

3. Sumber 

daya guru 

di sekolah 

4. Kualifikasi 

pendidikan 

guru 

5. Pengetahu-

an guru 

tentang 

pembelajar-

an. 

 

 

1. Ketersediaan  sarana dan 

prasanana pembelajaran di 

sekolah harus sesuai dengan 

standar sarana dan  

prasarana, yaitu: 

1) Ruang  kelas  memiliki 

pencahayaan yang cukup. 

2) Ruang kelas memiliki 

pentilasi atau  sirkulasi 

udara yang cukup. 

3) Terdapat ruang 

perpustakaan yang 

dilengkapi sarana 

komputer untuk 

mempermudah 

mengaksesnya. 

4) Ruang kelas dilengkapi 

sarana pembelajaran 

berbasis TIK. 

2. Kompetensi guru dalam 

pembelajaran harus mengacu 

pada standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, yaitu 

kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional: 

a. Kompetensi pedagogik, 

yaitu: 

1) Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultur, 

emosional, dan 

intelektual. 
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No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

2) Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

3) Mengembangkan 

kurikulum yang 

terkait dengan bidang 

pengembangan yang 

diampu. 

4) Memanfaatkan TIK 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

 

b. Kompetensi Kepribadian 

1) Bertindak sesuai 

dengan norma agama, 

hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional 

Indonesia. 

2) Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan 

masyarakat. 

3) Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

4) Menunjukkan etos 

kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, 

dan rasa percaya diri. 

5) Menjunjung tinggi 

kode etik profesi 

guru. 

 

c. Kompetensi Sosial 

1) Bersikap inklusif, 

bertindak objektif, serta 
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No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

tidak diskriminatif 

karena pertimbangan 

jenis kelamin, agama, 

ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan 

status sosial ekonomi. 

2) Berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan 

santun dengan sesama 

pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, 

dan masyarakat. 

3) Beradaptasi di tempat 

bertugas di seluruh 

wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki 

keragaman sosial 

budaya. 

4) Berkomunikasi dengan 

komunitas profesi sendiri 

dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau 

bentuk lain. 

 

d. Kompetensi  profesional, 

yaitu: 

1) Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang 

mendukung  mata 

pelajaran yang 

diampunya. 

2) Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

3) Mengembangkan materi 

pembelajaran yang 

diampu secara kreatif. 

4) Mengembangkan 

keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan 
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No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

melakukan tindakan 

refleksif. 

3. Sumber daya guru di sekolah 

sebanding dengan jumlah  

rombongan belajar siswa 

ditambah beberapa guru mata 

pelajaran. 

4. Kualifikasi pendidikan guru 

minimal S1/diploma IV 

dalam bidang pendidikan 

SD/MI (D-IV/S1 

PGSD/PGMI) atau psikologi.  

5. Pengetahuan guru tentang 

pembelajaran tinggi dengan 

kata lain guru memiliki 

pengetahuan yang baik 

tentang pembelajaran. 

 

 

3. 

 

Proses 
 

Analisis 

proses 

perancangan  

1.Perencanaan 

pembelajar-

an  

2.Pelaksanaan 

Pembelaja-

an  

  

 

Proses perancangan 

pembelajaran harus sesuai 

dengan standar proses 

1. Standar Proses 

a. Perencanaan 

pembelajaran  (silabus 

dan RPP) 

b. Acuan pengembangan 

silabus disusun 

berdasarkan standar isi, 

kompensi lulusan 

panduan penyusunan 

KTSP dan situasi dan 

kondisi sekolah 

c. Muatan komponen 

silabus terdiri dari: 

- Identitas mata 

pelajaran atau tema 

pembelajaran 

- SK dan KD 

- Indikator pencapaian 

kompetensi 

- Materi ajar 
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No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

- Kegiatan 

pembelajaran yang 

bermuatan karakter 

bangsa 

- Penilaian hasil belajar 

- Alokasi waktu 

- Sumber belajar 

 

d. Dalam penyusunan RPP 

berdasarkan  prinsip-

prinsip: 

- RPP dikembangkan 

berdasarkan silabus 

- Dalam menyusun 

RPP menggunakan 

prinsip: 

1. Memperhatikan 

perbedaan 

individu peserta 

didik. 

2. Mendorong 

partisipasi aktif 

peserta didik. 

3. Mengembangkan 

budaya membaca 

dan menulis. 

4. Memberikan 

umpan balik dan 

tindak lanjut. 

5. Keterkaitan dan 

keterpaduan. 

6. Menerapkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi. 

e. Penyusunan RPP disusun 

dengan memperhatikan 

perbedaan jenis kelamin, 

kemampuan awal, tingkat 

intelektual, minat, 

motivasi belajar, bakat, 

potensi, kemampuan 
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No 

 

 

Variabel 

 

Komponen Kriteria Standar Keterangan 

sosial, emosi gaya 

belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, dan 

atau lingkungan peserta 

didik. 

f. Pelaksanaan 

pembelajaran 

Dalam pelaksanaan 

pembelajaran meliputi:  

- kegiatan pendahuluan 

- kegiatan inti 

- kegiatan penutup 

    

Produk  
 

Pencapaian 

hasil 

Hasil belajar 

siswa 

memenuhi 

KKM 

Pencapaian hasil belajar siswa 

sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan yaitu: 

a Hasil belajar siswa dapat 

mencapai target yang 

ditetapkan pada KKM. 

b Nilai rata-rata untuk setiap 

mata pelajaran untuk setiap 

kelas menunjukkan adanya 

kenaikan. 

c Hasil lulusan ujian dapat 

berhasil 100% untuk setiap 

tahunnya dan rata-rata nilai 

cenderung meningkat. 

 

 

 


