
 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Evaluasi 

2.1.1. Konsep Evaluasi 

Evaluasi memiliki pengertian sebagai bentuk penilaian mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan kegiatan, dari sudut pandang istilah menurut wandt dan brown 

dalam sudijono (2005: 1) :”evaluation refer to the act or process to determining 

the value of something” (evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses 

untuk menentukan nilai dari sesuatu). Sementara menurut Cross dalam Sukardi 

(2009: 1): “evaluation is a process which determines the extent to which 

objectives have been achieved”. Artinya evaluasi merupakan proses yang 

menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. 

Sedangkan menurut stufflebeam dalam Daryanto (2005: 2) “evaluation is the 

process of delineating obtaining and providing useful information for judging 

decision alternatives”. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, 

memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif 

keputusan. Selain itu dalam suharsimi (2008: 1) menurut suchman bahwa evaluasi 

dipandang sebagai suatu proses, menentukan hasil yang telah dicapai beberapa 

kegiatan yang direncanakan, untuk mendukung tercapainya tujuan. Worthen dan 

Sanders dalam Suharsimi (2008:1) mengemukakan definisi evaluasi merupakan 
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kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu. Dalam mencari sesuatu 

tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai 

keberadaan sesuatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang 

diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Berdasarkan beberapa 

pendapat tersebut maka evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan 

informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut 

digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah 

keputusan. 

Secara umum evaluasi dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk 

menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, 

objek, dan yang lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk 

menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria namun 

dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian 

baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu 

melalui proses mengukur (pengukuran) baru melaksanakan proses menilai 

(penilaian) tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. 

2.1.2. Tujuan Evaluasi 

Tujuan dari diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian 

tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, 

karena evaluator program ini mengetahui bagian mana dari komponen dan 

subkomponen program yang belum terlaksana dan apa sebabnya (Suharsimi, 

2008:18). 
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Secara umum evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya 

memiliki tiga macam fungsi pokok yaitu: (1) mengukur kemajuan, (2) menunjang 

penyusunan rencana, dan (3) memperbaiki atau melakukan penyempurnaan 

kembali. (Sudijono, 2005:8). Adapun secara khusus fungsi evaluasi dalam dunia 

pendidikan dapat ditilik dari tiga segi, yaitu: (1) segi psikologis, (2) segi didaktik, 

(3) segi administratif. 

 

Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan 

pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status 

dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Secara didaktif 

evaluasi pendidikan akan dapat memberikan dorongan (motivasi) kepada mereka 

untuk dapat memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasinya. 

Adapun secara administratif, evaluasi pendidikan setidak-tidaknya memiliki tiga 

macam fungsi yaitu: (1) memberikan laporan, (2) memberikan bahan-bahan 

keterangan (data), dan (3) memberikan gambaran. 

2.1.3.  Model Goal Oriented Evaluation by Tyler 

 

Model evaluasi yang dikemukajan oleh Tyler, yaitu goal oriented evaluation atau 

evaluasi yang berorientasipada tujuan, yaitu sebuah model evaluasi yang 

menekankan peninjauan pada tujuan sejak awal kegiatan dan berlangsung secara 

berkesinambungan. Program pembelajaran yang mewakili jenis program 

pembrosesan ini merupakan sebuah proses pengalihan ilmu dan pembimbingan 

sebelum para pendidik mulai melakukan kegiatan, harus membuat persiapan 

mengajar yang diarahkan pada pencapaian tujuan. Para evaluator dapat mengecek 
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apakah rencana pembelajaran yang dibuat oleh pendidik betul-betul sudah benar, 

mengarahkan kegiatannya pada tujuan? Selanjutnya rencana tersebut 

diimplementasikan dalam pelaksanaan pembelajaran melalui langkah-langkah 

yang berkesinambungan. Berdasarkan penjelasan diatas maka model evaluasi 

yang berorientasi pada tujuan ini cocok diterapkan untuk mengavulasi program 

yang jenisnya pemrosesan dalam bentuk pembelajaran. Peninjauan atas 

keterlaksanaan tujuan, dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. 

 

Model Tyler ini secara konsep menekankan adanya proses evaluasi secara 

langsung didasarkan atastujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bersamaan 

dengan persiapan mengajar, ketika seorang pendidik berinteraksi dengan para 

peserta didiknya menjadi sasaran pokok dalam proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran dikatakan berhasil menurut para pendukung Tyler, apabila para 

peserta didik dalam proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam proses pembelajaran. Tujuan sebagai pedoman untuk dievaluasi 

secara konsep diajukan oleh Tyler dalam monograf, Basic Principles of 

Curriculum adn Instruction (1950), ia menyatakan bahwa proses evaluasi 

esensinya adalah suatu proses dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

evaluator. 

 

Usaha memahami tujuan hidup seorang peserta didik dalam prose pembelajaran 

tidaklah mudah. Hal ini karena pada diri seorang peserta didik pada prinsipnya 

akan selalu terjadi perubahan,seiring dengan umur, hasil belajar dan tingkat 

pengalaman hidup seorang anak manusia. Dalam proses pembelajaran, tujuan 

perlu direncanakan oleh seorang pendidik, dengan prinsip bahwa utnuk 
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menentukan hasil perubahan yang diinginkan dalam bentuk perilaku peserta didik, 

seorang pendidik dapat menentukan derajat tingkat perubahan perilaku peserta 

didik yang terjadi, sebagai akibat perncanaan proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh seorang pendidik kepada para peserta didik. 

 

Jika dibandingkan dengan beberapa macam pendekatan lain, diantaranya 

pendekatan peserta didik sebagai pusat pembelajaran (pupil-centered), pendekatan 

pengukuran secara langsung (measurement directed approach). Pendekatan tyler 

memiliki model yang berbeda. Pendekatan tyler pada prinsipnya menekankan 

perlunya suatu tujuan dalamproses pembelajaran. Pendekatan ini merupakan 

pendekatan sistematis, elegan, akuran dansecara internal memiliki rasional yang 

logis. Dibandingkan dengan model evaluasi lainnyakesederhanaan model tyler 

merupakan kelebihan tersendiri dan merupakan kekuatan yang elegan serta 

mencakup evaluasi kontingensi. 

 

Dalam implementasinya, model tyler juga menggunakan unsur pengukuran 

dengan usaha secara konstan, pararel, dengan iquiri ilmiah dan melengkapi 

legitiminasi untuk mengangkat pemahaman tentang evaluasi. Pada model tyler 

sangan membedakan antara konsep pengukuran dan evaluasi. Menurut tyler, 

pengetahuan pengukuran dan pengetahuan evaluasi terpisah dan merupakan 

proses dimana pengukuran hanya satu dari beberapa kemungkinan salah satu cara 

dalam mendukung tercapainya evaluasi. 

Dilingkungan pembelajaran, model tyler masih sangat luas penggunaannya. 

Karena beberapa kelebihan seperti yang telah disebutkan di atas. Disamping itu, 

padalingkup yang sangat luas, misalnya bidang kurikulum, secara rasional tyler 
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telah menggambarkan selangkah lebih maju, dimana evaluasi berfokuspada 

penyaringan kurikulum dan program sebagai sentral kepercayaan evaluasi. Fokus 

model tyler padaprinsipnya adalah lebih menekankan perhatian pada sebelumnya 

dan sesudah perencanaan kurikulum. Disamping itu, model tyler juga menekankan 

bahwa perilaku yang diperlukan diukur minimal dua kali, yaitu sebelum dan 

sesudah perlakuan (treatment) dicapai oleh pengembang kurikulum.  

2.2. Guru 

2.2.1 Hakikat Guru 

Guru merupakan satu istilah yang tidak asing lagi bagi kita, melalui guru kita 

dapat memperoleh sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang berguna. 

Menurut beberapa literatur, terdapat banyak pengertian dari kata guru. Menurut 

Undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 1 

disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. 

 

Usman (2002:1) menyatakan bahwa guru merupakan jabatan profesi yang 

memerlukan keahlian khusus. Menurut Permendiknas RI No. 35 tahun 2010 

tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit 

menyatakan  guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik 

profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu 

berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia 

yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. 

 

2.2.2  Kompetensi Guru 

 

Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan 

bidang pendidikan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sebagai profesi yang 

bermartabat. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 

menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah 

kompetensi. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen 

sebagai landasan yuridis tentang kompetensi dan sertifikasi pasal (3) kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 

tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Dijelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 
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kompetensi utama, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, 

(3) kompetensi sosial, (4) kompetensi profesional. 

 

1. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yaitu mengenai bagaimana kemampuan guru dalam 

mengajar, dalam Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2008 tentang Guru dan 

Dosen dijelaskan kemampuan ini meliputi: (1) guru memiliki kemampuan 

merencanakan program pembelajaran, (2) melaksanakan program pembelajaran, 

(3) mendiagnosis berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi peserta didik, (4) 

menyempurnakan program pembelajaran berdasarkan umpan balik yang telah 

dikumpulkan secara sistematik. 

 

Kompetensi pedagogik ini berkaitan pada saat guru mengadakan proses belajar 

mengajar di kelas. Mulai dari membuat skenario pembelajaran memilih metode, 

media, juga alat evaluasi bagi anak didiknya. Karena bagaimanapun dalam 

proses belajar mengajar sebagian besar hasil belajar peserta didik ditentukan 

oleh peran guru. Guru yang cerdas dan kreatif akan mampu menciptakan 

suasana belajar yang efektif dan efisien sehingga pembelajaran tidak berjalan 

sia-sia. 

 

Suryo Subroto (1997:19) mengatakan bahwa yang dimaksud kinerja guru dalam 

proses belajar mengajar adalah kesangupan atau kecakapan para guru dalam 

menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan peserta didik 

yang mencakup segi kognitif, efektif, dan psikomotorik sebagai upaya 

mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan 

tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran.  
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Jadi kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam proses 

belajar mengajar yakni persiapan mengajar yang mencakup merancang dan 

melaksanakan skenario pembelajaran, memilih metode, media, serta alat 

evaluasi bagi anak didik agar tercapai tujuan pendidikan baik pada ranah 

kognitif, efektif, maupun psikomotorik siswa. 

 

Kemampuan yang harus dikembangkan oleh guru dalam proses pembelajaran 

menurut Permendiknas RI No. 41 tahun 2007 yang telah diganti dengan 

Permendikbud RI No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah, yang dimaksud dengan standar proses adalah 

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses 

berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan 

menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar 

proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, 

baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. 

 

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Pembelajaran yang efektif dan efesien harus didukung oleh oleh kompetensi 

pedagogik meliputi: 1) pemahaman guru terhadap siswa,2) perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, 3) evaluasi hasil belajar, dan 4) pengembangan siswa 



18 

 

untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.  Secara rinci setiap sub 

kompetensi dijabarkan menjadi indikator sebagai berikut: 

1) Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator: 

 Memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan 

kognitif. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

kepribadian, dan mengidentifikasi bekal-ajar awal siswa. 

2) Merancang pembelajaran, temasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran memiliki indikator:  

 Memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

siswa, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Melaksanakan 

pembelajaran memiliki indikator: menata latar (setting) pembelajaran; dan 

melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

3) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator: 

merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar 

secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil 

evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar 

(mastery learning); dan memanfaatkan hasil penelitian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

4) Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya 

memiliki indikator; memfasilitasi siswa untuk mengembangkan berbagai 

potensi non-akademik. 
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2. Kompetensi Kepribadian 

 

Berdasarkan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa guru harus mempunyai 

kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian 

seorang guru. Aspek-aspek yang diamati adalah: 

a. bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

b. menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat. 

c. menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

d. menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri. 

e.  menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

 

3. Kompetensi Sosial 

Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang perlu dicontoh dan 

merupakan suri teladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki 

kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan proses 

pembelajaran yang efektif. Dengan dimilikinya kemampuan tersebut, otomatis 

hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika 

ada keperluan dengan orang tua siswa, para guru tidak akan mendapat kesulitan. 

Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerja 

sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Berdasarkan 
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Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru disebutkan bahwa guru sebagai bagian dari masyarakat harus 

mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian sosial. Kriteria yang 

harus dilakukan guru adalah: 

a. bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 

b. berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 

c. beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya. 

d. berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain. 

 

4. Kompetensi Profesional 

Menurut Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa kompetensi profesional yaitu 

kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses 

pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu 

menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update dan menguasai 

materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan 

jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku 

terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan 

terakhir tentang materi yang disajikan. 
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Berdasarkan Permendiknas RI No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi atau kemampuan profesional yaitu 

kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek: 

a. dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas 

sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses 

pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya harus disambut oleh siswa sebagai 

suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, 

pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. 

b. dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus selalu 

diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi 

mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa 

untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta 

dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan 

pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar 

sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai 

konteks materinya. 

c. dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus memperhatikan prinsip-

prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Misalnya bagaimana 

menerapkan prinsip apersepsi, perhatian, kerja kelompok, korelasi, dan 

prinsip-prinsip lainnya. 

d. dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat melaksanakan 

sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes yang digunakan untuk 

mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat 
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menyusun butir secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi siswa 

belajar. 

 

Selanjutnya menurut Permendiknas RI No. 41 tahun 2007 yang telah diganti 

dengan Permendikbud RI No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan 

sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan 

keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas 

peserta didik. Menurut permendiknas ini proses pembelajaran perlu direncanakan, 

dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. 

 

Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati 

dari aspek-aspek: 

a. menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

b. menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

c. mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. 

d. mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

e. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri.  
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Berdasarkan penjelasan tentang kompetensi guru di atas, maka dalam penelitian 

ini akan dipilih kompetensi pedagogik  sebagai wilayah yang akan penulis teliti 

berkaitan dengan kinerja guru dalam pembelajaran. 

 

2.3 Kinerja Guru Dalam Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Kinerja Guru 

Istilah kinerja guru berasal dari kata job performance/actual permance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi, menurut 

bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk 

keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga ditentukan 

dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. 

Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang (A. A. 

Anwar Prabu Mangkunegara, 2000:67). 

 

Prestasi bukan berarti banyaknya kejuaraan yang diperoleh guru tetapi suatu 

keberhasilan yang salah satunya nampak dari suatu proses belajar mengajar. 

Untuk mencapai kinerja maksimal, guru harus berusaha mengembangkan 

seluruh kompetensi yang dimilikinya dan juga manfaatkan serta ciptakan situasi 

yang ada di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Kemudian Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) mendefinisikan kinerja 

(prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan. 

Dalam kamus bahasa Indonesia. Kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi 

diperlihatkan, kemampuan kerja. Henry Simamora (1995: 433) menjelaskan 
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seseorang untuk melaksanakan tugasnya yang baik untuk menghasilkan hasil 

yang memuaskan, guna tercapainya tujuan sebuah organisasi atau kelompok 

dalam suatu unit kerja. Jadi, Kinerja karyawan merupakan hasil kerja di mana 

para guru mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. 

 

Orang professional mempunyai empat fungsi umum yang merupakan ciri 

pekerja seorang guru, adalah sebagai berikut: 

a. Merencanakan 

Yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar. 

b. Mengorgasisasikan 

Yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan menghubungkan sumber-

sumber belajar sehingga dapat mewujudkan tujuan belajar dengan cara yang 

paling efektif, efesien, dan ekonomis. 

c. Memimpin 

Yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasikan, mendorong, dan 

menstimulasikan murid-muridnya, sehingga mereka siap mewujudkan 

tujuan belajar. 

d. Mengawasi 

Yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam 

mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan 

tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka 

guru harus menilai dan mengatur kembali situasinya dan bukunya, 

mengubah tujuan. 
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Dengan demikian, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya yang 

menghasilkan hasil yang memuaskan, guna tercapainya tujuan organisasi 

kelompok dalam suatu unit kerja. 

 

Jadi, kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian 

mendidik anak didik dalam rangka pembinaan peserta didik untuk tercapainya 

institusi pendidikan. 

 

2.3.2 Tugas Guru dalam Pembelajaran 

Guru berhadapan dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Seorang guru harus memiliki kinerja yang baik terutama pada saat proses 

belajar berlangsung. Guru diharapkan memiliki ilmu yang cukup sesuai 

bidangnya, pandai berkomunikasi mengasuh dan menjadi belajar yang baik bagi 

siswanya untuk tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. 

 

Menurut Permendiknas RI No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses disebutkan 

tugas guru dalam pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

 

Selanjutnya menurut Sukadi (2001:26) sebagai seorang profesional, guru 

memiliki lima tugas pokok, merencanakan pembelajaran, pelaksanaan 
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pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, menindaklanjuti hasil pembelajaran, 

serta melakukan bimbingan dan konseling. 

 

Adapun penjelasan dari kelima tugas pokok tersebut yaitu: 

a. Merencanakan Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai suatu proses, dalam pelaksanaannya tentunya menuntut 

adanya langkah-langkah yang dapat mendukung agar mencapai hasil yang 

diharapkan. Untuk itu perlu dilakukan suatu perencanaan pembelajaran yang 

dituangkan dalam rencana pembelajaran. 

 

Fungsi perencanaan pembelajaran ialah untuk mempermudah guru dalam 

melaksanakan tugas selanjutnya. Sehingga proses belajar mengajar akan benar-

benar terskenario dengan baik, efektif, dan efesien. 

 

Dalam praktik pengajaran di sekolah, terdapat beberapa bentuk persiapan 

pembelajaran, yaitu: (1) Analisis materi pelajaran, (2) Program tahunan/ 

program semester, (3) Silabus/ satuan pelajaran, (4) Rencana pembelajaran, (5) 

Program perbaikan dan pengayaan. 

 

Dalam membuat lima rencana tersebut biasanya guru di bantu oleh kepala 

sekolah juga rekannya yang biasanya dimusyawarahkan dalam kelompok kerja 

guru. Organisasi guru semacam ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan 

masing-masing sekolah. Dari lima persiapan perencanaan pembelajaran di atas, 

yang akan penulis kaji difokuskan pada perencanaan proses pembelajaran yaitu 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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Menurut Permendiknas RI No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa, perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar 

(KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

sumber belajar. 

 

Menurut Usman (1994:59) perencanaan pembelajaran merupakan persiapan 

guru mengajar untuk satu kali pertemuan yang berisikan tentang tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan alat penilaian 

proses pembelajaran yang berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. 

 

Dalam membuat perencanaan pembelajaran ada beberapa unsur yang harus 

diperhatikan yaitu: 1) menentukan sasaran, 2) menyusun pelajaran, 3) 

menguraikan tugas, 4) menyampaikan dan memahami informasi, 5) menetapkan 

kondisi belajar, 6) memanfaatkan media pembelajaran, 7) merencanakan 

metode pembelajaran, dan 8) menilai hasil belajar. 

 

Berbagai kajian teori yang telah dipaparkan di atas disimpulkan, perencanaan 

pembelajaran merupakan langkah penting menuju terlaksananya pembelajaran 

dan tercapainya tujuan pembelajaran, untuk itu perlu dipersiapkan dengan baik. 

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan 

pembelajaran adalah: 1) isi, berfokus pada teori yang akan disampaikan yang 

terdapat dalam kurikulum yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan kelas 
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berdasarkan pada latar belakang, kemampuan, dan keragaman peserta didik, 2) 

proses, berfokus pada bagaimana isi kurikulum itu diajarkan, dengan 

memanfaatkan berbagai metode dan sumber belajar yang didasarkan pada cara 

belajar peserta didik agar dapat terpenuhi kebutuhan pembelajarannya, 3) 

lingkungan, berfokus pada penggunaan sumber belajar dalam proses 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan psiko-sosial peserta 

didik, 4) evaluasi, berfokus pada ketercapaian penguasaan kompetensi yang 

telah ditetapkan. 

 

b. Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran 

 

Setelah guru membuat rencana pembelajaran, maka tugas guru selanjutnya 

adalah melaksanakan pembelajaran yang merupakan salah satu aktivitas inti di 

sekolah. 

 

Pembelajaran atau proses belajar mengajar adalah proses yang diatur dengan 

tahapan-tahapan tertentu, agar pelaksanaannya mencapai hasil yang diharapkan. 

Tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran menurut Majid (2005:104) meliputi 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.  Usman (1994:120) 

mengemukakan pelaksanaan pembelajaran mengikuti prosedur memulai pelajaran, 

mengelola kegiatan belajar mengajar, mengorganisasikan waktu, siswa, dan 

fasilitas belajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil pelajaran, dan 

mengakhiri pelajaran. Sudirman, dkk. (1991:77) pelaksanaan pembelajaran 

meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu tes awal, proses, dan tes akhir. 
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Menurut Permendiknas RI No. 41 tahun 2007 yang telah diperbaharui dengan 

Permendiknas RI No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

1.  Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses   

pembelajaran; 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c.   Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;  

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai  

silabus.  

2.  Kegiatan Inti 

 Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD 

yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik    

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 
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a. Eksplorasi 

 Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1)  melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, 

Guru dan belajar dari aneka sumber; 

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain; 

3)  memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4)  melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 

dan 

5)  memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, 

atau lapangan. 

b. Elaborasi 

 Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

1)  membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2)  memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

3)  memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

4)  memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

5)  memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 
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6)  rnemfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

7)  memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan kerja individual maupun 

kelompok, 

8)  memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan, 

9)  memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

c. Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

1)  memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,  

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

3)  memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

4)  memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

a)  berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar, 

b)  membantu menyelesaikan masalah, 

c)  memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi, 
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 d)  memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, 

e)  memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

3.  Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 

a.  bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c.  memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

d.  merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 

e.  menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pembelajaran dapat deskripsikan dari tiga 

kegiatan utama, yaitu membuka pembelajaran, menyampaikan materi pelajaran, 

dan menutup pembelajaran. 

 

c. Mengevaluasi Hasil Pembelajaran 

Langkah guru berikutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Segala 

sesuatu yang terencana harus dievaluasi agar dapat di ketahui apakah yang 

sudah direncanakan telah sesuai dengan realisasinya serta tujuan yang ingin 

dicapai dan apakah siswa telah dapat mencapai standar kompetensi yang 
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ditetapkan. Selain itu, guru juga dapat mengetahui apakah metode 

pembelajarannya telah tepat sasaran. 

 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 

1 ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, 

penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen 

pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.  

 

Menurut Permendiknas RI No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian 

pendidikan dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar merupakan proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan oleh guru 

dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian 

dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas artinya evaluasi merupakan salah satu kegiatan 

utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan melakukan evaluasi, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, 

intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan keperibadian siswa. 

Hasil yang diperoleh siswa dikatakan tuntas jika telah melampaui batas KKM, 

jika belum mencapai KKM guru mengadakan remedial atau pembelajaran ulang 

pada materi yang belum tuntas, lalu diujikan. Sedangkan siswa yang telah 

melampaui KKM diberikan pengayaan materi dengan cara memberikan tugas 

yang kedalaman materinya lebih tinggi tingkatannya, dengan maksud menambah 

wawasan berpikir siswa.  
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Evaluasi dalam proses pembelajaran dilaksanakan dalam rangka untuk menilai 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Adapun kegiatan 

yang dapat dilakukan antara lain adalah: 1) guru dapat mengajukan pertanyaan 

lisan maupun tulisan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya, 2) 

memberikan tugas kepada siswa yang berhubungan dengan materi yang telah 

disampaikan untuk menilai keluasan pemahaman terhadap materi 

(Fathurrohman, 2007:75). 

 

Selanjutnya Purwanto (1994:108) menyatakan, tujuan dari dilaksanakannya 

evaluasi adalah: 1) memberikan umpan balik kepada pendidik sebagai dasar 

untuk memperbaiki program rencana dan proses pembelajaran, 2) menentukan 

hasil kemajuan belajar peserta didik untuk keperluan laporan kepada orang tua, 

menentukan kenaikan kelas, serta menentukan kelulusan, 3) menempatkan 

peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat 

kemampuan yang dimiliki peserta didik, 4) mengenal latar belakang psikologik, 

fisik, dan lingkungan peserta didik sebagai dasar perbaikan dan pembimbingan. 

 

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah 

ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi 

mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. 
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2.3.3 Penilaian Kinerja Guru 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah 

penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam 

rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.  

 

Sistem penilaian kinerja guru adalah sebuah sistem pengelolaan kinerja berbasis 

guru yang didesain untuk mengevaluasi tingkatan kinerja guru secara individu 

dalam rangka mencapai kinerja sekolah secara maksimal yang berdampak pada 

peningkatan prestasi peserta didik. Ini merupakan bentuk penilaian yang sangat 

penting untuk mengukur kinerja guru dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai 

bentuk akuntabilitas sekolah.  

 

Dalam buku 2 pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru dijelaskan bahwa pada 

dasarnya sistem penilaian kinerja guru bertujuan: (1) Menentukan tingkat 

kompetensi seorang guru, (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru 

dan sekolah, (3) Menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam 

mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru, (4) 

Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan 

bagi guru, (5) Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung-

jawabnya serta mempertahankan sikap-sikap yang positif dalam mendukung 

pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya, (6) Menyediakan dasar 

dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan 

lainnya. (Kemdikbud, 2012:5). 

 

Penilaian kinerja guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas 
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pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah. Bagi guru kelas/mata pelajaran dan guru bimbingan dan 

konseling/konselor, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru 

adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007.  

 

2.4 Teori Pembelajaran dalam Organisasi 

Konsep pembelajaran dalam organisasi muncul dalam konteks perubahan 

lingkungan dan daya saing, di mana suatu organisasi membutuhkan kompetensi 

dan kepemimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Organisasi 

manapun tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kondisi ini terjadi 

dikarenakan adanya perubahan lingkungan yang mempengaruhi organisasi 

sehingga menyebabkan organisasi tersebut tidak pernah selesai untuk belajar. 

Organisasi yang belajar berfokus terhadap keberlangsungan sebagai bagian 

realitas normal serta aktivitas proaktif (Herpratiwi, 2009:68). 

 

Peter Senge yang dikutip oleh Herpratiwi (2009:68) mengemukakan, organisasi 

belajar merupakan pedoman disiplin untuk mengembangkan potensi individu agar 

berkembang secara terus menerus untuk mewujudkan masa depan. Komponen 

disiplin menurut Peter Senge tersebut yang dikenal dengan The Fifth Dicipline 

sebagai berikut: 

1. Berfikir Sistem (Systems Thinking) 

Setiap prilaku manusia merupakan sistem. Ini merupakan jembatan untuk melihat 

bagaimana memandang sebuah organisasi secara utuh dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. 
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2. Penguasaan Pribadi (Personal Mastery) 

Penguasaan pribadi merupakan suatu disiplin yang menunjukkan kemampuan 

untuk senantiasa mengklarifikasi dan mendalami visi pribadi, memfokuskan 

energi, mengembangkan kesabaran serta memandang realita secara objektif. 

3. Pola Mental (Mental Models) 

Pola mental akan mempengaruhi pikiran dan tindakan, ini sering tidak disadari 

oleh individu. Untuk itu perlu dikembangkan setiap orang perlu berpikir secara 

reaktif dan senantiasa memperbaiki gambaran internalnya mengenai dunia sekitar. 

Ini perlu diperhatikan mengingat pola mental memiliki fungsi bagaimana individu 

memandang dunia sekitar dan akan bertindak atas dasar asumsi yang terlihat. 

4. Visi Bersama (Shared Vision) 

Merupakan wahana untuk membangun komitmen bersama dalam rangka 

mengembangkan image diri tentang masa depan yang diciptakan. 

5. Belajar Beregu (Team Learning) 

Merupakan unsur penting karena dalam organisasi bukan perorangan melainkan 

unit belajar utama untuk saling memahami pola interaksi antar masing-masing 

anggota organisasi. 

 

Marquardt dalam Prawiradilaga dan Siregar (2007:139) mendefinisikan organisasi 

belajar sebagai suatu organisasi yang belajar terus menerus secara kolektif dan 

bersemangat serta terus mentransformasikan diri pada pengumpulan, pengelolaan, 

dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik keberhasilan organisasi. 
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Herpratiwi (2009:71) mengatakan ciri orgaisasi yang belajar adalah organisasi 

tersebut tidak akan melakukan kesalahan yang sama  untuk kedua kalinya, 

memiliki kemampuan bersaing, dan beradaptasi terhadap kecepatan perubahan d 

Lingkungan eksternalnya. 

 

2.5  Teori Belajar dan Pembelajaran 

Beberapa teori belajar dan pembelajaran yang berkembang saat ini, seperti teori 

belajar behavioristik, kognitif, konstruktivistik, humanistik, sibernetik, revolusi-

sosio-kultural dan kecerdasan ganda, memiliki kelemahan dan kelebihan sendiri-

sendiri. 

2.5.1  Teori belajar konstruktivisme 

Menurut pandangan teori Konstruktivistik, belajar merupakan usaha pemberian 

makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang 

menuju pada pembentukan struktur kognitifnya yang memungkinkan mengarah 

kepada tujuan tersebut.  Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat 

menciptakan kondisi terjadinya proses pembentukkan tersebut secara optimal 

pada diri siswa.   

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir yang menganggap bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, prestasinya diperluas 

melalui konteks terbatas dan tidak serta merta. Pengetahuan itu bukan seperangkat 

fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat (Baharuddin dan 

Nurwahyuni, 2007: 116).   Dalam konteks ini siswa harus mampu merekonstruksi 

pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata.  Dengan demikian, 
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pembelajaran hendaknya benar-benar melibatkan siswa dan berpusat pada siswa.  

Siswa hendaknya dilatih agar dapat membangun sendiri pengetahuannya.   

Salah satu konsep dasar pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya 

interaksi sosial individu dengan lingkungannya.  Menurut Elliott (2000: 20) 

mengatakan bahwa  

Learning is the outcome of an interaction between a teacher and a 

student, two or more students, a student and computer a student and a 

parent, and so on-and is often a social and active enterprise given the 

learning as an interactive enterprice and often take place in 

classrooms it is desirable to create environments where routines are 

smooth and efficient, instruction facilitates personal connections 

betwen what is though and a person 's prior knowladge,  

students attentions is maintained and they are frequently asked to act 

and use information, and material is periodically reviewed and 

rethought because students learn at different rates and in defferent 

ways. 

Pendapat Elliott di atas mengemukakan bahwa belajar adalah hasil dari interaksi-

interaksi antara; guru dengan siswa, dua orang atau lebih siswa, siswa dengan 

aplikasi komputer, siswa dengan orang tua, dan siswa dengan lingkungan 

masyarakat.  

Karakteristik pembelajaran yang dilakukan dalam belajar konstruktivistik adalah: 

(1) membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas 

yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan ide-idenya tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan, (2) 

menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interes, untuk membuat 

hubungan di antara ide-ide atau gagasannya, kemudian memformulasikan kembali 

ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan, (3) guru bersama-sama 

siswa menkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, dimana 

terdapat bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari 
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berbagai interprestasi, dan (4) guru mengakui bahwa proses belajar dan 

penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak 

teratur, dan tidak mudah dikelola. 

Teori belajar konstruktivistik yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran akan 

memberikan sumbangan besar dalam membentuk siswa menjadi kreatif, 

produktif, dan mandiri. Konstruktivisme berpendapat belajar merupakan suatu 

proses mengkonstruksi pengetahuan melalui keterlibatan fisik dan mental siswa 

secara aktif.  Dalam kontek ini siswa harus mampu merekonstruksi pengetahuan 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata.  Belajar merupakan proses 

mengkonstruksi sendiri dari bahan-bahan pelajaran yang bisa berupa teks, dialog, 

membuktikan rumus dan sebagainya.  Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-

ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa.  

Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dari 

teori konstruktivis adalah ide, bahwa siswa harus menemukan dan 

mentranformasikan suatu informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 

Pembelajaran konstruktivisme mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran 

tentang belajar sebagai berikut: 

1) Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri. 2) Anak belajar dari mengalami. Anak 

mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, dan bukan diberi 

begitu saja oleh guru. 3) Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki 

seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam 

tentang suatu persoalan. 4) Pengetahuan tidak dapat di pisah-pisahkan menjadi 
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fakta-fakta atau proporsi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang 

diterapkan. 5) Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi 

situasi baru. 6) Belajar berarti membentuk makna, makna diciptakan oleh siswa 

dari apa yang mereka lihat, dengar dan rasakan serta bersifat alami.  Untuk 

mengkonstruksi hal tersebut akan dipengaruhi oleh pengertian yang telah dimiliki. 

7) Konstruksi adalah suatu proses yang terus menerus setiap kali berhadapan 

dengan persoalan baru. 8) Proses belajar dapat mengubah struktur otak.  

Perubahan struktur otak berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi 

pengetahuan dan keterampilan seseorang. 9) Belajar berarti memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

 

Menurut Saffat (2009: 9) bahwa proses belajar mengandung karakteristik sebagai 

berikut: 

 Hakekat belajar adalah behavioural change. 

 Belajar tidak hanya menghafal, tetapi juga mengkonstruksi pengetahuan di 

dalam benak. 

 Seseorang belajar dari pengalaman. 

 Pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang itu terorganisasi dan 

mencerminkan pemahaman tentang suatu persoalan tersebut. 

 Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi 

yang terpisah-pisah, melainkan satu kesatuan yang utuh. 

 Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. 

 Peserta didik perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 
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 Proses belajar dapat mengubah struktur otak. 

 Peserta didik belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang 

lain. 

 Keterampilan dan pengetahuan peserta didik diperoleh dari konteks yang 

terbatas, kemudian sedikit demi sedikit bertambah pada konteks yang luas. 

 Penting bagi peserta didik tahu untuk apa ia belajar, dan bagaimana ia 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata. 
  

Implikasi pandangan konstruktivisme di sekolah adalah guru tidak lagi 

mentransfer pengertahuan secara utuh dan lengkap pada siswa, namun 

pengetahuan itu secara aktif dibangun oleh siswa sendiri melalui pembelajaran 

yang berkualitas.  

Hakikat Pembelajaran menurut teori belajar kontruktivisme bahwa pengetahuan 

tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa, siswa harus 

aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan 

kognitif yang dimiliki.  Dengan kata lain siswa tidak diharapkan sebagai botol-

botol kecil yang siap diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan 

kehendak guru. Menurut teori konstruktivis, satu prinsip yang paling penting 

dalam pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa.  Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya.  Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar (Herpratiwi, 2009: 72). 
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Walaupun menurut pandangan teori belajar konstruktivisme upaya membangun 

pengetahuan dilakukan oleh siswa melalui belajar yang dilakukan, namun peran 

guru tetap mempunyai arti yang sangat penting.  Dalam kegiatan pembelajaran 

fungsi guru sebagai mediator dan fasilitator dapat dijabarkan dalam beberapa 

wujud tugas sebagai berikut; menyediakan pengalaman belajar yang 

memungkinkan murid bertanggung jawab dalam membuat rancangan, proses dan 

penelitian, memberikan kegiatan yang merangsang keingin-tahuan siswa dan 

membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasan serta ide-ide 

ilmiahnya, dan memonitor, mengevaluasi dan menunjukan apakah pemikiran-

pemikiran siswa dapat didorong secara aktif. 

Menurut Sanjaya (2008: 135-136) ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran 

berorientasi pada aktivitas siswa:     Pertama, Asumsi filosofis tentang 

pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar mengembangkan manusia menuju 

kedewasaan baik kedewasaan intelektual, sosial, maupun kedewasaan moral.  

Kedua, Asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan, yaitu; a) Siswa bukanlah 

manusia dalam ukuran mini, tetapi manusia yang sedang dalam tahap 

perkembangan,  b) Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda, c) 

Anak didik pada dasarnya adalah insan yang aktif, kreatif dan dinamis dalam 

menghadapi lingkungannya, d) Anak didik memiliki motivasi untuk memenuhi 

kebutuhannya. Ketiga, Asumsi tentang guru adalah:    a) Guru bertanggung jawab 

atas tercapainya hasil belajar peserta didik, b) Guru memliki kemampuan 

professional dalam mengajar, c) Guru mempunyai kode etik keguruan; d) Guru 

memiliki peran sebagai sumber belajar. Keempat, Asumsi yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran adalah bahwa; a) bahwa proses pengajaran direncanakan dan 
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dilaksanakan sebagai suatu sistem, b) peristiwa belajar akan terjadi manakala 

peserta didik berinteraksi dengan lingkungan yang diatur oleh guru, c) proses 

pengajaran akan lebih aktif apabila menggunakan metode dan teknik yang tepat 

dan berdaya guna, d) pengajaran member tekanan kepada pproses daan prosuk 

secara seimbang, e) inti proses pengajaran adalah adanya kegiatan belajar siswa 

secara optimal. 

 

Teori konstruktivisme menurut Piaget (Herpratiwi, 2009:71) menyatakan bahwa 

siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya jika tidak 

sesuai.  Siswa agar dapat memahami dan menerapkan pengetahuan, mereka harus 

belajar memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha 

dengan ide-idenya.  Prinsip yang penting dalam psikologi pendidikan adalah guru 

tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, siswa harus membangun 

sendiri pengetahuannya.  Guru dapat memberikan kemudahan dan kesempatan 

bagi siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, serta 

melatih siswa menjadi sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Herpratiwi (2009: 85-86) mengemukakan aplikasi teori belajar konstruktivisme 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) Belajar menjadi proses aktif. 

Menjaga siswa agar tetap aktif melakukan aktivitas yang bermakna menghasilkan 

proses tingkat tinggi, yang memfasilitasi penciptaan makna personal; (2) Siswa 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri bukan hanya menerima apa yang diberi 

oleh instruktur; (3) Bekerja dengan siswa lain member siswa pengalaman 

kehidupan nyata, melalui kerja kelompok, dan memungkinkan mereka 
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menggunakan keterampilan meta-kognitif mereka; (4) Siswa harus diberi kontrol 

proses belajar; (5) Siswa harus diberi waktu dan kesempatan untuk refleksi; (6) 

Belajar harus dibuat bermakna bagi siswa. Materi belajar harus memasukan 

contoh-contoh yang berhubungan dengan siswa sehingga mereka dapat menerima 

informasi yang diberikan; (7) Belajar harus interaktif dan mengangkat belajar 

tingkat yang lebih tinggi dan kehadiran sosial, dan membantu mengembangkan 

makna personal.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional dalam 

Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

Menurut pasal ini siswa dipandang sebagai  pemroses pengalaman dan informasi, 

bukan hanya sebagai tempat penampungan pengalaman dan informasi, tetapi 

siswa dilatih untuk menggunakan pola pikirannya secara rasional. 

2.5.2. Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif menurut Ausubel (Herpratiwi, 2009: 20) merupakan suatu 

teori yang dinamakan model kognitif atau perseptual. Dalam model ini tingkah 

laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannnya tentang situasi 

yang berhubungan dengan tujuan-tujuannnya. Belajar itu sendiri menurut teori ini 

adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terlihat sebagai 

tingkah laku.  Proses belajar di sini mencakup pengaturan stimulus yang diterima 

dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang terbentuk dalam pikiran 

seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Prinsip teori 

kognitif memandang bahwa setiap orang berperilaku dan mengerjakan sesuatu 

dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan pemahaman atas diri seseorang.  
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Piaget memandang bahwa “the child as an active learner”.  Dari ungkapan ini, 

teori belajar kognitif berkaitan dengan teori psikologi kognitif. Aspek kognitifnya 

berkaitan dengan cara seseorang memperoleh pemahaman terhadap diri dan 

lingkungannya dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungannya secara 

sadar, sedangkan aspek psikologisnya menekankan pada korelasi seseorang 

dengan lingkungan psikologinya secara bersamaan atau secara timbal balik. 

Psikologi kognitif lebih menekankan pada faktor internal dan proses-proses 

mental dalam diri manusia. 

Model psikologi kognitif berpusat pada pikiran dan cara kerjanya pikiran.  Piaget 

memandang perkembangan pada peserta didik dapat terjadi melalui 2 cara, 

Asimilasi dan Akomodasi. Cameron mendeskripsikan 2 cara perkembangan 

tersebut yaitu: 

Asimilation happens when action takes place without any change 

to the child; accomodation involve the child adjusting to features 

of invironment in some ways (Cameron, 2002: 8).  

Cameron juga mendukung pandangan Peaget yaitu: 

 a child’s thinking develops as gradual growth of knowladge and 

intelectual skills towards a final stage of formal, logical thinking 

(Cameron, 2002: 8). 

Tujuan teori psikologi untuk membentuk hubungan yang baik antara tingkah laku 

seseorang pada ruang kehidupannya secara spesifik sesuai dengan situasi 

psikologinya.  Untuk memahami dan memperkirakan perilaku seseorang kita 

dapat memperhatikan perilaku orang tersebut dengan lingkungan psikologinya 

sebagai pola dari fakta dan fungsi yang saling berkaitan.  Menurut Piaget dalam 

Uno (2008: 11), perkembangan kognitif (kecerdasan) anak dibagi menjadi empat 

tahap, yaitu: 
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1) Tahap sensori motor.  Pada tahap ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini 

anak mengatur ssensori indranya dan tindakan-tindakannya. 2) Pra-operasional. 

Tahap ini terjadi pada usia 2-7 tahun dalam tahap ini seorang anak telah 

mempunyai kesadaran tentang keberadaan suatu benda dan mengenalinya baik 

benda tersebut bersifat abstrak atau nampak. 3) Konkret operasional. Tahap ini 

terjadi pada usia 7-11 tahun.  Dalam tahap ini anak telah dapat berpikir secara 

logis dan rasional. 4) Formal operasional. Tahap ini terjadi pada usia 11-15 tahun.  

Anak telah beranjak remaja dan dapat menggunakan cara berpikir konkret dan 

kompleks. Pada tahapan perkembanga waktu ini jangan dipandang sebagai suatu 

hal yang statis dikarenakan perkembangan manusia yang satu dan yang lain 

berbeda-beda dan juga lingkungan dan pengalaman yang membentuk mental 

perkembangan anak yang berbeda pula, sudah barang tentu hal tersebut akan 

membedakan setiap individu. 

Teori kognitif ini dikembangkan terutama untuk membantu pendidik memahami 

peserta didiknya.  Hal ini juga dapat membantu pendidik memahami dirinya 

sendiri dengan lebih tepat.  Menurut teori kognitif, belajar merupakan suatu proses 

interaksional seseorang dalam memperoleh pengetahuan baru atau struktur 

kognitif dan mengubah hal-hal yang lama. Agar belajar menjadi efektif seorang 

pendidik lebih memperhatikan dirinya dan psikologi peserta didik.  

Teori belajar kognitif dibentuk dengan tujuan mengkonstruksi prinsip belajar 

secara ilmiah hasilnya berupa langkah-langkah yang dapat diaplikasikan pada 

pembelajaran di kelas untuk mendapatkan hasil yang optimal. Teori belajar 

kognitif menjelaskan cara seseorang mencapai pemahaman atas dirinya dan 

lingkungannya kemudian menginterprestasikan diri dan lingkungan psikologisnya 
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merupakan satu kesatuan. Teori ini dikembangkan berdasarkan tujuan yang 

melatarbelakangi perilaku, cita-cita, cara-cara, dan cara seseorang memahami diri 

dan lingkungannya sebagai upaya untuk mencapai tujuan.  

 

Menurut Herpratiwi (2009: 33-34) pada dasarnya kelebihan teori belajar kognitif, 

yaitu: 1) Siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor paling utama. Siswa dituntut 

belajar dengan mandiri secara aktif; 2) Mengutamakan pembelajaran dengan 

interaksi sosial untuk menambah khasanah perkembangan kognitif siswa dan 

menghindari kognitif yang bersifat egosentris; 3) Menerapkan apa yang dimiliki 

siswa, agar siswa mempunyai pengalaman dalam mengeksplorasi kognitifnya 

lebih dalam; 4) Pada saat siswa melakukan hal yang benar harus diberikan hadiah 

untuk menguatkan dia untuk terus berbuat dengan tepat, hadiah tersebut bisa 

berupa pujian, dan sebagainya; 5) Materi yang diberikan akan sangat bermakna 

jika saling berkaitan karena dengan begitu seseorang akan lebih terlatih untuk 

mengeksplorasi kemampuan kognitifnya; 6) Pembelajaran dilakukan dari 

pengenalan dari umum ke khusus; 7) Pembelajaran tidak akan berhenti sampai 

ditemukan unsur-unsur baru lagi untuk dipelajari dengan orientasi ketuntasan; 8) 

Adanya kesamaan konsep atau istilah dalam dalam suatu konsep bisa sangat 

mengganggu dalam pembelajaran karena itulah penyesuaian integratif dibutuhkan. 

Dengan demikian teori belajar kognitif membantu peserta didik memperoleh 

pemahamannya secara sistematis sesuai dengan tingkat kematangan psikologisnya 

dan juga mempermudah guru dalam menganalisis karakteristik dari peserta 

didiknya dan membantunya dalam menentukan materi yang sesuai didasarkan 

pada need assesment. 
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2.6  Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan kajian teori sebelumnya, evaluasi merupakan proses menyediakan 

informasi yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang 

objek yang dievaluasi, sedangkan objek evaluasi tersebut bisa berupa 

perencanaan, program, kebijakan, organisasi, produk, maupun individual. 

Berkaitan dengan hal ini terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Mahmud Akrom (2009) melakukan penelitian tentang evaluasi program 

pembelajaran Bilingual di SMPN 2 Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program pembelajaran bilingual dengan 

menggunakan model evaluasi CIPP. Dalam tulisannya aspek-aspek yang 

dievaluasi untuk konteks yaitu: adanya keselarasan antara visi dan misi sekolah, 

peraturan, kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, harapan 

orang tua siswa, serta kondisi lingkungan akademis yang ada di sekolah dengan 

program pembelajaran bilingual yang diterapkan. Input yaitu: adanya 

manajemen, strategi penunjang keberhasilan program, pembiayaan, kurikulum, 

sarana dan prasarana, serta motivasi dan kompetensi guru dan siswa untuk 

melaksanakan proses pembelajaran secara bilingual. Proses yaitu: adanya 

perencanaan proses pembelajaran oleh guru, penggunaan metode dan media, 

ketepatan dan perimbangan penggunaan bahasa, serta interaksi guru dan siswa 

guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Produk 

yaitu nilai Ujian Nasional maupun Ujian Akhir Sekolah (UAS) lulusan kelas 

bilingual dan hasil belajar siswa kelas bilingual pada mata pelajaran bahasa 

Inggris, Matematika, IPA mengalami peningkatan. 
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2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda Fibrila (2010) tentang evaluasi 

kinerja dosen dalam pembelajaran. Penelitian ini merupakan suatu evaluasi 

terhadap kinerja dosen dalam program pembelajaran dengan menggunakan 

model evaluasi CIPP. Pada komponen konteks menyatakan bahwa adanya 

kesamaan visi dan misi dosen sehingga menjadi sebuah komitmen dalam diri 

dosen untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran, adanya 

dukungan pimpinan yang memberikan kekuatan kepada para dosen untuk 

berkarya. Komponen input ketersediaan sarana dan prasarana, motivasi, 

jenjang pendidikan, dan latar belakang dosen turut mendukung kinerja guru. 

Selanjutnya komponen proses pada perencanaan pembelajaran, pelaksanakan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran para dosen sudah melaksanakan  

pembelajaran dengan cukup baik. 

3. Schramm (1977:45) melaporkan hasil penelitian Almstad and Graf, yang 

meneliti siswa-siswa kelas 10 yang mengikuti pelajaran Geometri (ilmu ukur) 

hanya melalui program pelajaran geometri di televisi. Penelitiannya juga 

dilakukan terhadap siswa kelas 4 dan 6 yang belajar membaca juga melalui 

program di televisi. 

Dua jenis program pembelajaran melalui media televisi tersebut dilengkapi 

dengan saluran khusus yang dapat digunakan responden untuk bertanya jawab 

dengan guru (narasumber) bila diperlukan. Setelah berlangsung selama 10 

bulan, mereka dites. Hasilnya menunjukkan bahwa 85% siswa-siswa kelas 10 

dinyatakan lulus dalam The New York Regents Examination. Dari 85% siswa 

yang lulus, 30% diantaranya lulus dengan nilai di atas 90. Hasil ini dianggap 



51 

 

memuaskan jika dibandingkan dengan tes yang diperoleh dari siswa-siswa 

yang belajar pada kelas konvensional.  

 

4. Hasil penelitian Suharto (2011) tentang evaluasi pendidikan anak usia dini RA 

Jinan Bandar Lampung, menyimpulkan bahwa iklim pembelajaran di PAUD 

RA Jinan tergolong baik (86,6%) artinya bersifat edukatif, menarik, 

menyenangkan dan bernuansa anak. Dalam komponen input ketersediaan 

sarana dan dana belum sesuai kebutuhan kategori kurang, sedangkan aspek 

motivasi, dukungan orang tua dan siswa kategori tinggi. Pada komponen proses 

menunjukkan kategori cukup baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian program. Komponen produk yang kategori baik adalah tujuan 

pengembangan secara fisik sedangkan tujuan pengembangan aspek 

pembentukan sikap dan prilaku kategori kurang. 

 

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, penulis dapat menarik beberapa 

kesamaan dari rancangan model yang dipergunakan dengan indikator di dalamnya 

pada komponen konteks yaitu adanya visi, misi, dan kurikulum sekolah, 

komponen input terdapat kesamaan terhadap indikator yang digunakan yaitu 

adanya sarana prasana dan kurikulum, pada komponen proses juga melihat proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajarnya. Akan tetapi yang 

menjadikan perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian evaluasi yang 

penulis lakukan belum mengangkat kompetensi guru untuk diukur kinerjanya. 


