
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi Belajar Siswa

Menurut pengertian bahasa kata evaluasi barasal dari bahasa Inggris ”evaluation”

yang berarti penilaian atau penaksiran. Di dalam bukunya Designing Evaluator of

Educational and Social Program, (Cronbach dalam Arikunto, 1988: 13)

memberikan uraian mengenai prinsip-prinsip dasar evaluasi sebagai berikut:

1) Evaluasi program pendidikan merupakan kegiatan yang dapat membantu

pemerintah dalam mencapai tujuannya.

2)  Evaluasi adalah suatu seni. Tidak ada satupun evaluasi yang sempurna,

walaupun dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda.

3)  Kesimpulan evaluasi hendaknya merupakan deskripsi yang jelas atau

menunujukkan hubungan sebab-sebab akibat tetapi tidak memberikan

penilaian. Untuk memperkara deskripsi, evaluator dapat mengajukan

asumsi-asumsi yang didukung oleh data-data.

Dapat disimpulkan, pengertian evaluasi  adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan

untuk mendapatkan  data tentang sejauh mana keberhasilan guru dalam mengajar.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen

penggali data seperti tes perbuatan, tes tertulis, dan tes lisan.
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Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk

mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan

instruksional oleh siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak

lanjut yang dimaksud merupakan fungsi evaluasi dan dapat berupa:

1. Penempatan pada tempat yang tepat

2. Pemberian umpan balik

3. Diagnosis kesulitan belajar siswa

4. Penentuan kelulusan

untuk masing-masing tindak lanjut yang dikehendaki ini diadakan tes, yang diberi

nama:

1. Tes penempatan

2. Tes formatif

3. Tes diagnostik

4. Tes sumatif

1. Tes penempatan (Placement test)

Tes ini disajikan pada awal tahun pelajaran untuk mengukur kesiapan siswa dan

mengetahui tingkat pengetahuan yang telah dicapai sehubunga dengan pelajaran

untuk mengukur kesiapan siswa dan mengetahui tingkat pengetahuan yang telah

dicapai sehubungan dengan pelajaran yang akan disajikan.

2. Tes formatif (formative test)

Tes jenis ini disajikan di tengah program pengajaran untuk memantau kemajuan

belajar siswa demi memberikan umpan balik, baik kepada siswa maupun kepada

guru.
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3. Tes diagnostik (diagnostic test)

Tes jenis ini bertujuan mendiagnosis kesulitan belajar siswa untuk mengupayakan

perbaikannya. Karena tujuannya adalah untuk mendiagnosis kesulitan belajar

siswa, maka harus terlebihy dahulu diketahui bagian mana dari pengajaran yang

memberikan kesulitan belajar pada siswa.

4. Tes sumatif (summative test)

Tes jenis ini baiasanya diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir suatu jenjang

pendidikan, meskipun maknanya telah diperluas untuk dipakai pada tes akhir

semester, dan bahkan pada tes akhir pokok bahasan (Silverius, 1991: 10).

Dengan mengatahui manfaat evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem

pendidikan , maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi

meliputi:

1. Evaluasi berfungsi selektif

Dengan cara mengadakan evaluasi guru mempunyai cara untuk mengadakan

seleksi terhadap siswanya. Seleksi itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara

lain:

a) untuk memilih siswa yang dapat diterima disekolah tertentu.

b) Untuk meilih siswa yang dapt naik ke kelas atau tingkat berikutnya.

c) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa.

d) Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan

sebagainya.
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2. Evaluasi berfungsi diagnostik.

Apabila alat yeng digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka

dengan melihat hasilny, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Jadi dengan

mengadakan evaluasi, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa

tentang kebaikan dan kelemahannya. Dengan diketahuinya sebab-sebab

kelemahan ini, akan lebih mudah dicari cara untuk mengatasinya.

3. Evaluasi  berfungsi sebagai penempatan.

Pendekatan yang yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan, adaloah

pengajaran secara kelompok. Untuk dapat emnentukan dengan pasti dikelompok

mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu evaluasi. Sekelompok

siswa yang mempunyai hasil belajar evaluasi yang sama, akan berada dalam

kelompok yang sama dalam belajar.

4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan

Fungsi dari evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu

program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa

faktor yaitu faktor guru, metoder mengajar, kurikulum, sarana dan sistem

kurikulum (Arikunto, 1988: 11).

Standar Penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaan prestasi belajar peserta

didik. Penilaan hasil belajar peserta didik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian diantaranya

penilaian pendidikan, melakukan penilaian harus menggunakan prinsip-prinsip
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penilaian yang Sahih, Objektif, Adil, Terpadu, Terbuka, Menyeluruh dan

berkesinambungan, Sistematis, Beracuan Kriteria dan Akuntabel.  Prosedur

penilaian yang tepat, teknik dan  instrumen penilaian, serta mekanisme dan

laporan hasil penilaian.

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara

nasional. Penilaian dimaksud meliputi ulangan, ulangan harian, ulangan tengah

semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, ujian

nasional, dan KKM.

1. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran,

untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan

menentukan keberhasilan belajar peserta didik.

2. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu

Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.

3. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9

minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator

yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

4. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.  Cakupan
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ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada

semester tersebut.

5. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir

semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir

semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket.

Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada

semester tersebut.

6. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta

didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan

atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari

satuan pendidikan.  Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan

dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik kelompok

mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran

kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah.

7. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran

pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu

dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

8. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah Kriteria Ketuntasan Belajar

(KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang

satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan

dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

(Permendiknas) Nomor 20 Tahun 2007, terdapat beberapa aturan dalam

melakukan suatu penilaian yaitu:

a) Prinsip penilaian yang tertuang dalam standar penilaian pendidikan adalah:

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan

kemampuan yang diukur.

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas,

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik

karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama,

suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

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

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai

teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan

kemampuan peserta didik.

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap

dengan mengikuti langkah-langkah baku.

8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian

kompetensi yang ditetapkan.

9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi
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teknik, prosedur, maupun hasilnya.

b) Teknik dan instrumen penilaiannya adalah:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik

penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok,

dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat

perkembangan peserta didik.

2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran

berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk

tugas rumah dan/atau proyek.

5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi

persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang

dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan

bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan

bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf

perkembangan peserta didik.

6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk

ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan

bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.

7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN

memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti

validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan

antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun.
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c) Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat

penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan

kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

4. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah: (a)

menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c)

melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta

didik dari ujian sekolah/madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan

hasil penilaian.

5. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum

diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai

KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

6. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam

bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan

deskripsi kemajuan belajar.

7. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan

langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.

8. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

bekerja sama dengan instansi terkait.

9. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah



17

satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu

pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.

10. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan

pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan

pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

B. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari

proses belajar. Selama proses belajar stimulus akan bergabung dengan isi memori

dan menyebabkan terjadinya perubahan kapasitas untuk melakukan sesuatu.

Apabila individu sukses mempelajari cara melakukan satu pekerjaaan yang

kompleks dari sebelumnya, maka pada diri individu tersebut pasti sudah terjadi

perubahan kompetensi. Perubahan kompetensi tidak akan tampak apabila

selanjutnya tidak ada kepentingan atau kesempatan untuk melakukannya.

Dengan demikian bisa diartikan bahwa kompetensi adalah berlangsung lama yang

menyebabkan individu mampu melakukan kinerja tertentu (Anonim, 2008: 5).

Moqvist (dalam Anonim 2008: 1) mengemukakan bahwa “competency has been

defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work”.

Bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang

seyogyanya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan,

perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan.
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Ciri seseorang yang memiliki kompetensi apabila dapat melakukan sesuatu

bahwa, kompetensi merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai

hasil dari pembawaan dan latihan. Pendapat ini, menginformasikan dua faktor

yang mempengaruhi terbentuknya kompetensi, yakni ; (a) faktor bawaan, seperti

bakat, dan (b) faktor latihan, seperti hasil belajar.

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang

relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai

agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi:

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan

kompetensi sosial.

Pada penelitian ini hanya akan dikaji dua kompetensi guru, yaitu kompetensi

pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik seorang guru

ditandai dengan kemampuannya menyelenggarakan proses pembelajaran yang

bermutu, serta sikap dan tindakan yang dapat dijadikan teladan. Kompetensi

pedagogik guru meliputi 36 indikator yang terbagi atas empat kategori yaitu: 1)

penyusunan rencana pembelajaran; 2) pelaksanaan proses

pembelajaran; 3) penilaian hasil belajar dan pembelajaran siswa; serta 4)

pengawasan dan tindak-lanjut hasil pembelajaran.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang

guru, bahwasanya kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru

dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
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a). Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian

secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran

yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian

antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina.

Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan

pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan

ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari lembaga

pendidikan yang diakreditasi pemerintah.

b).  Pemahaman terhadap peserta didik.

Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak, sehingga

mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak

didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia

yang dialami anak. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pemahaman

terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga dapat mengidentifikasi problem-

problem yang dihadapi anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

c).  Pengembangan kurikulum/silabus.

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang

disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah.

d). Perancangan pembelajaran.

Guru memiliki merencanakan sistem pembelajaran yang memamfaatkan sumber

daya yang ada. Semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir telah dapat
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direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan

dapat timbul dari skenario yang direncanakan.

e). Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif, aktif dan menyenangkan.

Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan

kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan.

f).  Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dalam menyelenggarakan

pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan

belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi.

Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.

g). Evaluasi hasil belajar.

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan

meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan.

Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat,

melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara

akurat.

h). Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya. Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan

wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

Guru juga perlu memiliki kompetensi profesional yaitu selalu meningkatkan dan

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan
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sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang guru, dinyatakan

bahwasanya salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah

kompetensi professional. Kompetensi profesional yang dimaksud dalam hal ini

merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan

mendalam. Yang dimaksud dengan penguasaan materi secara luas dan mendalam

dalam hal ini termasuk penguasaan kemampuan akademik lainnya yang berperan

sebagai pendukung profesionalisme guru.  Kemampuan akademik tersebut antara

lain, memiliki kemampuan dalam menguasai ilmu, jenjang dan jenis pendidikan

yang sesuai.

Menurut Rice dan Bihoprick (1971 dalam Bafadal 2003:5) guru profesional

adalah guru yang mampu mengelolah dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-

tugasnya sehari-hari.  Proses yang bergerak dari ketidaktahuan (ignorance)

menjadi tahu, dari ketidakmatangan (immaturity) menjadi matang, dari diarahkan

oleh orang lain(other-directedness) menjadi mengarahkan diri sendiri (Bafadal,

2003:5).

Sedangkan menurut Soedijarto (dalam Anonim 2008:2), Guru yang memiliki

kompetensi profesional perlu menguasai antara lain :

1. Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran

2. Bahan ajar yang diajarkan

3. Pengetahuan tentang karakteristik siswa

4. Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan

5. Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar,
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6. Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran

7. Pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna

kelancaran proses pendidikan

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus

dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan

berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terdiri dari 3

(tiga) yaitu ; kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

mengajar. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan

oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar. Ketiga standar

umum itu sering kali dijabarkan sebagai berikut :

1. Kemampuan profesional mencakup:

- Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang

harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang

diajarkan.

- Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan

dan keguruan.

- Penguasaan proses- proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran.

2. Kemampuan sosial mencangkup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada

tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya

sebagai guru.

3. Kemampuan personal (pribadi) mencakup:

- Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai

guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya.
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- Pemahaman penghayatan dan penampilan nilai- nilai yang seyogi anya

dianut oleh seorang guru ( Johnson, 1980 dalam Djam’an, 2007 : 35).

Dengan demikian, bahwa untuk menjadi guru profesional yang memiliki

akuntabilitas dalam melaksanakan ketiga kompetensi tersebut, dibutuhkan tekad

dan keinginan yang kuat dalam diri setiap guru atau calon guru untuk

mewujudkannya. Sebagai seorang guru perlu mengetahui dan menerapkan

beberapa prinsip mengajar agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya secara

profesional, yaitu sebagai berikut :

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi mata

pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber

belajar yang bervariasi.

2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam

berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.

3. Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran dan

penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.

4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan

yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar peserta didik

menjadi mudah dalam memahami pelajarannya yang diterimanya.

5. Sesuai dengan prinsip repitisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru

dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan

peserta didik menjadi jelas.

6. Guru wajib memerhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara mata

pelajaran dan/atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
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7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara

memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung,

mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.

8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan

sosial, baik dalam kelas maupun diluar kelas.

9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual

agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut.

10. Guru juga dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan

hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta menggunakan

hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat melakukan

perbaikan dan pengembangan.

Menurut Chamberlin (dalam Hamalik 2002 : 26), guru profesional merupakan

orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan memiliki tingkat

master serta mendapat ijazah negara dan telah berpengalaman dalam mengajar

pada kelas-kelas besar.  Guru-guru ini diharapkan dan dikualifikasikan untuk

mengajar di kelas yang besar dan bertindak sebagai pimpinan bagi para anggota

staf lainnya dalam membantu persiapan akademis sesuai dengan minatnya.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleks, maka profesi

ini memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan berikut ini.

1 Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu

pengetahuan yang mendalam.

2 Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan

bidang profesinya.

3 Menentukan adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
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4 Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan

(Ali dalam Usman, 2000 : 14).

C. Karakteristik siswa

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan

orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak

lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin

dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban

yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita

kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang

diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa (Augustinus dalam

Suryabrata, 1987: 12).

Masa usia SD (sekitar 6,0 - 12,0 ) ini merupakan tahapan perkembangan penting

dan bahkan fundamental bagi kesuksesan perkembangan selanjutnya. Karena itu,

guru tidaklah mungkin mengabaikan kehadiran dan kepentingan mereka. Ia akan

selalu dituntut untuk memahami betul karakteristik anak di SD.

Di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Jiwa Anak dan Masa Muda, Sis Heyster,

membagi masa anak usia 9 tahun menjadi stadium sebagai berikut:

1. Stadium I : 4 - 8 tahun

2. Stadium II : 8 – 10 tahun

3. Stadium III : 10 – 12 tahun
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Pada siswa kelas III SD tergolong dalam Stadium II yaitu, pada usia 8 – 10 tahun.

Stadium kedua (Realisme naif), Ciri stadium ini adalah keserasian bersekolah

yang lebih besar seperti tampak pada murid kelas 3. Ia lebih mudah dan lebih giat

mengikuti pelajaran.  Dengan sendirinya ia mencurahkan perhatiannya kepada

hal-hal yang membutuhkan akalnya.  Pengetahuannya tentang bermacam hal

bertambah pesat, tetapi pengetahuan yang berdasar pengalaman itu pada sekitar

umur 8 – 10 tahun masih sempit, dangkal dan bersifat naif.

Karena pada masa ini, mereka berada dalam keadaan serba ingin tahu, maka

mereka selalu aktif dan mereka ini adalah murid-murid yang menyenangkan.  Ia

adalah anak yang teliti, senang menyelidiki, dan memproduksi tanggapannya

dengan baik terhadap sesuatu yang telah diamati.  Inilah sebabnya mengapa pada

peristiwa-peristiwa yang penting (tubrukan, pembangunan/perombakan rumah,

kecelakaan dan sebagainya), banyak sekali anak-anak sekitar usia 8 – 10 tahun

tersebut mengerumuninya. Juga inilah sebabnya mengapa anak sekitar usia itu

sering terlambat sampai di sekolah ataupun rumah.

Karakteristik yang dimiliki oleh anak usia SD meliputi:

1. Senang Bermain.  Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan

kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih bagi siswa kelas

rendah.

2. Senang Bergerak.  Orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak

SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit.  Oleh karena itu,

guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak

berpindah atau bergerak.
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3. Senang bekerja dalam kelompok.  Karakteristik ini membawa implikasi bahwa

guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk

bekerja atau belajar dalam kelompok.

4. Senang merasakan atau melakukan/meragakan secara langsung.  Dengan

demikian guru hendaknya merancang model pembelajaran yang

memungkinkan anak terlibat angsung dalam proses pembelajaran.

(Havighurst dalam Soemanto, 1998: 25).

Sedangkan karakteristik anak usia SD secara umum seperti berikut ini:

a. Mereka secara alamiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan

dunia sekitar yang mengelilingi mereka sendiri.

b. Mereka senang bermain dan lebih suka bergembira / riang

c. Mereka suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi

suatu situasi dan mencobakan usaha-usaha baru

d. Mereka biasanya tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi

sebagaimana mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan menolak

kegagalan-kegagalan

e. Mereka belajar secara efektif ketika mereka merasa puas dengan situasi yang

terjadi

f. Mereka belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, berinisiatif dan mengajar

anak-anak lainnya. (Bassett, Jacka, dan Logan dalam Soemanto: 1998: 20).


