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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru atau tenaga pengajar secara profesional merupakan profesi atau

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, karena jenis pekerjaan itu tidak

dapat dilakukan oleh sembarang orang, yang posisinya berada di luar bidang

pendidikan, khususnya di bidang keguruan. Menjadi seorang guru juga harus

memiliki panggilan jiwa yang dapat ditandai dengan cara melakukan suatu

pekerjaan mengajar dengan sepenuh hati dan harus mengetahui kode etik

seorang guru, karena guru merupakan orang yang di “gugu” dan di “tiru”.

Guru juga menjadi panutan yang dijadikan “teladan” oleh murid-murid.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang

guru dan dosen 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.1

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dan dalam

melaksanakan tugas pembelajaran dan bertanggung jawab atas peserta didik

dibawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Oleh karena itu, kinerja guru itu dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang

menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya serta

1 Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: UU RI Nomor 20
Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (Bandung: Fermana, 2006), h. 3
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menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau

selama melakukan aktivitas pembelajaran.

Menilai kinerja guru dapat dilihat pada aspek: “penguasaan content

knowledge, behavioral skill, dan human ralarion skil”(Gaffar, 2005:187).

Sedangkan Michel menyatakan bahwa aspek yang dilihat dalam menilai

kenerja guru, yaitu: “qualty of work, proptness, inititif, capability, and

communication” (Michel, 1987:34). Berdasarkan pendapat diatas kinerja guru

dinilai dari penguasaan keilmuan, ketrampilan tingkah laku, kemampuan

membina hubungan, kualitas kerja, inisiatif, kapasitas diri serta kemampuan

dalam berkomunikasi.

Indikator kinerja guru sebagai pendidik dapat dilihat dari dua aspek,

yaitu proses dan hasil. Dari aspek proses, kinerja guru dapat dilihat dari

efektivitas mereka dalam mengajar, melatih, membimbing dan

mengembangkan profesi. Dari aspek produk, kinerja guru dapat dilihat dari

seberapa tinggi kompetensi yang dimiliki siswa yang diajar, seberapa

banyaknya siswa yang lulus/naik kelas,  tingginya rata-rata prestasi belajar

siswa, dan  prestasi siswa dalam berbagai lomba.

Aspek-aspek yang dapat dinilai dari kinerja seorang guru dalam suatu

organisasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kemampuan teknik, kemampuan

konseptual, dan kemampuan hubungan interpersonal:

1. Kemampuan teknik yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode,

teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta

pengalaman dan pelatihan yang telah diperoleh.
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2. Kemampuan konseptual yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas

organisasi dan penyesuaian bidang gerak dari unit-unit operasional.

3. Kemampuan hubungan interpersonal yaitu antara lain kemampuan untuk

bekerja sama dengan orang lain, membawa guru melakukan negosiasi.2

Penilaian kinerja terhadap guru sangat diperlukan. Karena penilain

kinerja guru bermanfaat dalam mengetahui tentang:

Perbaikan prestasi kerja, adaptasi kompensasi, keputusan penempatan,
kebutuhan latihan dan pengembangan, proses staffing, ketidak
akuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja
yang adil, dan tantangan eksternal.3

Penilaian kinerja guru (PKG) dilakukan untuk mendapatkan guru

mermutu baik dan profesional. Guru ideal dengan karakteristik tersebut tidak

dapat dihasilkan dalam satu periode pembinaan atau pelatihan tertentu saja,

tetapi diperlukan suatu uapaya terus menerus dan berkesinambungan.4 Dalam

hal ini, sistem PKG merupakan serangkaian program penilaian kinerja yang

dirancang untuk mengidentifikasi kompetesi guru, terutama berkaitan dengan

kompetensi profesional dan pedagogik yang berkaitan dengan pengukuran

penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya, baik

langsung maupun tidak langsung. Unjuk kerja langsung tampak dalam praktik

pembelajaran, sedangkan unjuk kerja tidak langsung ditunjukkan dalam

dokumentasi, yang keduanya saling menunjang dan saling melengkapi. Ketika

para guru berkiprah di masyarakat, unjuk kerja tidak langsung dapat diamati

dalam pengembangan dan pelaksanaan kompetensi sosial.5

2 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 69-71.
3 Ibid, h.72.
4 Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung : PT Remaja

Rosdakarya, 2013), h.87
5 Ibid, h.89
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Hakikat PKG adalah untuk meningkatkan kinerja guru melalui

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan

berkesinambungan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan oleh

sesama guru, kepala sekolah, dan pengawas sehingga diperoleh guru

profesional sebagai basis peningkatan kualitas pendidikan.6

Keefektifan suatu penilaian  kinerja guru merupakan fungsi dari

interaksi antara kemampuan dan motivasi. Persamaan ini cara

menggambarkan bahwa kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan

kemampuan yang menggambarkan seseorang bekerja secara efektif. Semakin

tinggi motivasi dan kemampuan seorang, maka akan semakin tinggi pula

keefektifan kinerjanya.7

Peniaian kinerja guru yang efektif merupakan salah satu yang

mempengaruhi hasil belajar siswa.8 Dengan demikian, diharapakan semakin

efektif kinerja dalam proses belajar mengajar diharapkan juga bisa

meningkatkan kualitas mengajar guru.

Keefektifitasan seorang guru dapat dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Penguasaan Bidang Studi

Pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan ajaran,

pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih

luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk

memverifikasikan dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari,

dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, dan penyesuaian

substansi ilmu yang bersangkutan dengan tuntutan dan ruang gerak

6 Ibid, h.90
7 Siti Asiyah, “Efektifitas Kinerja Guru”, Vol. 4 No.2, 2016, h.4.
8Salfen Hasri, Sekolah Efektif dan Guru Efektif, (Yogyakarta : Aditya Media, 2009), h.57
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kurikukler, serta pemahaman tata kerja dan cara pengamanan kegiatan

praktik.

2. Pemahaman tentang Peserta Didik

Pemahaman berbagai ciri peserta didik, pemahaman tahap-tahap

perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek dan penerapannya

dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran peserta didik.

3. Pemahaman Pembelajaran yang Mendidik

Pemahaman konsep dasar serta proses pendidikan dan

pembelajaran, pemahaman konsep dasar dan proses pembelajaran bidang

studi yang bersangkutan, serta penerapannya dalam pelaksanaan dan

pengembangan proses pembelajaran yang mendidik.

4. Pengembangan Kepribadian dan Keprofesionalan

Pengembangan intuisi keagamaan dan kebangsaan yang religius

dan kepribadian, pemilikan sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri,

serta pemilikan sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme

kependidikan.

Efektifitas penilaian kinerja yang tinggi sebagian merupakan

fungsi dan tidak adanya rintangan yang menghambat guru itu. Terkait

dengan pernyataan guru tersebut dengan teori Robbins dapat disimpulkan

bahwa faktor yang mempengaruhi efektifitas penilaian kinerja guru adalah

kemampuan, motivasi, kondisi lingkungan dan kesempatan. Kemampuan

seseorang menurut Robbins, meliputi kemampuan intelektual dan

kemampuan fisik.9

9 Stepen P. Robbins, Perilaku Organisasi Jilid 1 (Yogyakarta: Aditya Media, 2001), h.
46.
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Guru yang efektif memiliki kualitas kemampuan dan sikap yang

sanggup memberikan yang terbaik bagi siswa dan menyenangkan siswa

dalam proses pembelajarannya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMA

Negeri 2 Pekanbaru, terdapat gejala-gejala sebagai berikut:

a. Guru masih kurang variatif dalam menggunakan metode pembelajaran.

b. Masih ada guru yang tidak memberikan feedback (umpan balik)

kepada peserta didik.

c. Masih ada guru yang kurang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa

dalam pembelajaran

d. Masih ada guru yang kurang bervariasi dalam menggunakan sumber

belajar

Melalui observasi yang ditemukan tersebut peneliti ingin melihat

bagaimana Analisis Efektifitas Penilaian Kinerja Guru Mata Pelajaran

Ekonomi Di SMA Negeri 2 Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang dipakai pada

judul sktipsi ini, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan

terhadap istilah-istilah berikut:

1. Kinerja Guru

Menurut Husdarta kinerja guru dalam dalam pembelajaran menjadi

bagian terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara
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efektif terutama dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar

siswa. Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam

melaksanakan tugas pembelajaran dan bertanggung jawab atas peserta

didik dibawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar

peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru itu dapat diartikan sebagai

suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam

menjalankan tugasnya serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang

ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas pembeajaran.10

Menurut Suprihanto kinerja guru adalah hasil kerja dalam suatu

periode tertentu yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan,

misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan

terlebih dahulu.11

Kinerja tenaga pengajar/guru adalah pekerjaan, perbuatan,

penampil dan pertunjukan yang dilakukan sebagai perwujudan dalam

berkarya di suatu badan instansi yang memiliki berbagai macam

keterampilan-keterampilan. Keterampilan-kereampilan itu terdiri dari

keterampilan membuka pelajaran sampai dengan menutup pelajaran,

kemudian semua ilmu atau materi pelajaran itu ditransferkan kepada siswa

sehingga tercapailah hasil yang maksimal.

2. Efektifitas Penilaian Kinerja Guru

Menurut Barbara J. Woolsey penilaian kinerja guru merupakan

acuan bagi sekolah/madrasah untuk menetapkan pengembangan karir dan

10 Ibid, h. 15
11 Ibid, h. 16
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promosi guru. Bagi guru, penilaian kinerja guru merupakan pedoman

untuk mengetahui unsur-unsur kinerja yang dinilai dan sebagai sarana

untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka

memperbaiki kualitas kinerjanya.

Keefektifan suatu penilaian  kinerja guru merupakan fungsi dari

interaksi antara kemampuan dan motivasi. Persamaan ini cara

menggambarkan bahwa kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan

kemampuan yang menggambarkan seseorang bekerja secara efektif.

Semakin tinggi motivasi dan kemampuan seseorang, maka akan semakin

tinggi pula keefektifan kinerjanya.12

Penilaian kinerja guru dirancang untuk mengidentifikasi

kompetensi guru yang ditunjukkan dalam kinerjanya, baik secara langsung

maupun tidak langsung.  guru yang efektif memiliki kualitas kemampuan

dan sikap yang sanggup memberikan yang terbaik bagi siwa dalam proses

pembelajaran.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka

dapat diidentifikasi masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini,

yaitu: penilaian kinerja guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2

Pekanbaru sudah efektif.

12 Ibid, h. 218
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2. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan, maka peneliti

perlu memberikan fokus penelitian pada aspek Efektifitas Kinerja Guru

Mata Pelajaran Ekonomi dalam pembelajaran.

3. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

a. Bagaimana hasil kinerja guru ekonomi di SMA Negeri 2 Pekanbaru?

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penilaian kinerja guru di

SMA Negeri 2 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektif tidaknya

penilaian kinerja guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2

Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a. Bagi sekolah, dapat memberikan informasi pada pihak sekolah, agar

kepala sekolah dapat memberikan wacana yang positif khususnya yang

terkait dengan penilaian kinerja guru ekonomi.

b. Bagi guru, sebagai pengetahuan agar para guru dapat meningkatkan

kinerjanya secara efektif didalam proses belajar mengajar.

c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat guna memperdalam lagi

mengenai penelitian ilmiah dan menambah pengetahuan penulis

mengenai efektifitas penilaian kinerja guru ekonomi serta agar penulis

bisa menerapkannya di lapangan jika menjadi guru kelak.


