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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pengertian  Kinerja Guru

Kata Kinerja dalam bahasa indonesia adalah terjemah dari kata

dalam bahasa inggris Perfomance yang berarti pekerjaan, perbuatan,

penampilan dan pertunjukkan.13 Pengertian kinerja juga dapat diartikan

sebagai  seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan

pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. 14 Kinerja

merupakan suatu fungsi motivasi dan kemampuan menyelesaikan tugas

atau pekerjaan seseorang harus memiliki kesediaan dan tingkat

kemampuan.

Kinerja mengajar adalah perilaku atau respon yang memberi hasil

yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia menghadapi

suatu tugas. Kinerja tenaga pengajar menyangkut semua kegiatan atau

tingkah laku yang dialami tenaga pengajar, jawaban yang mereka buat,

untuk memberi hasil atau tujuan. Terkadang tenaga pengajar dipandang

berupa respon, tapi biasanya memberi hasil.15

Berbagai sudut pandang tersebut, kependidikan atau berbasis

pendidikan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa kinerja

merupakan perluasan dari suatu tujuan perilaku. Tujuan pembelajaran

13 Ibid, h. 87
14 Ibid, h. 88
15 Ibid, h. 89
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merupakan contoh kinerja yang berorientasi pada perilaku, pendidikan

yang didasari kinerja sangat tepat diterapkan untuk mata pelajaran dimana

perilaku-perilaku yang tepat tersebut dideskripsikan atau dinilai melalui

tes kinerja maupun observasi melalui perilaku. Kinerja tenaga pengajar

pada dasarnya lebih berfokus pada perilaku tenaga pengajar didaam

pekerjaannya.

Kompetensi adalah perilaku rasional guna mencapai tujuan yang

dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Berdasarkan

Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru harus memiliki empat

kompentensi, antara lain:16

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.17 Secara rinci

setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai

berikut: 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik,

moral, sosial, cultural, emosional, dan intelektual, 2) Menguasai teori

belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, 3) Mengembangkan

kurikulum yang terkait mata pelajaran yang diampu, 4)

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 5) Memanfaatkan

TIK untuk kepentingan pembelajaran, 6) Memfasilitasi pengembangan

16 Peraturan Menteri RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik
dan Kompetensi Guru.

17Ibid h. 89
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potensi peserta didik, 7) Berkomunikasi efektif, empatik, dan santun ke

peserta didik, 8) Menyelenggarakan penilaian evaluasi proses dan hasil

belajar.18

b. Kompentensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:19

1) Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial:

bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan

norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam

bertindak sesuai dengan norma.

2) Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial:

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan

memiliki etos kerja sebagai guru.

3) Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah,

dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan

bertindak.

4) Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki

perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan

memiliki perilaku yang disegani.

18Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: (Jakarta: Kencana media group, 2012), h. 20
19 Ibid, h. 90
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5) Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator

esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa,

jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang

diteladani peserta didik.20

c. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan

masyarakat sekitar.21 Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan

indikator esensial sebagai berikut: 1) Bersikap inkulif, bertindak

obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin,

agama, raskondisifisik, latar belakang keluarga, dan status sosial

keluarga, 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, 3)

Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki

keragaman social budaya, 4) Berkomunikasi dengan lisan maupun

tulisan.22

d. Kompentensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan

yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan

20 Ibid, h. 90
21 Ibid, h. 91
22 Ibid, h. 91
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metodologi keilmuannya. 23 Setiap subkompetensi tersebut memiliki

indikator esensial sebagai berikut: 1) Menguasai materi, struktur,

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang

dimampu, 2) Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar

mata pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu, 3)

Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif, 4)

Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif, 5) Memanfaatkan TIK untuk

berkomunikasi dan mengembangakan diri.24

Ada beberapa sejumlah kinerja (performance) guru dalam

melaksanakan proses belajar mengajar, mempunyai model-model

seperti 25 : a) Model Rob Noris, Pada model Rob ini ada beberapa

komponen mengajar yang dimiliki oleh seorang guru yaitu: 1) Kualitas

personal dan profesional, 2) Persiapan pengajaran, 3) Perumusan tujuan

pengajaran, 4) Penampilan guru dalam mengajar dikelas, 5) Evaluasi. b)

Model Oregon, Menurut model ini kemampuan mengajar dikelompokkan

menjadi lima bagian yakni: 1) Perencanaan dan persiapan mengajar, 2)

Kemampuan guru dalam mengajar dan kemampuan siswa dalam belajar,

3) Kemampuan mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil belajar,

4) Kemampuan hubungan internasional yang meliputi hubungan dengan

siswa, supervisor dan guru sejawat, 5) Kemampuan hubungan dengan

tanggung jawab profesional. c) Model Stanford, Model ini membagi

23 Ibid, h. 91
24 Ibid, h. 92
25 Maritis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaung Persada,

2010), h. 90
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kemampuan mengajar dalam tiga komponen yang dapat diobservasi di

kelas meliputi komponen tujuan, komponen guru mengajar, dan komponen

evaluasi.26

Menurut Hardianto kinerja tenaga pengajar yang ideal adalah:

“1) Berkualifikasi pendidikan yang memadai (sesuai dengan
jenjang pendidikan dimana tenaga pengajar mengajar, 2)
mempunyai visi dan misi sebagai tenaga pengajar, 3) mampu
mentransferkan ilmunya kepada peserta didik, 4) mampu
mengubah sikap dan memotivasi peserta didik, 5) sesuai dengan
bidang/kompetensinya, 6) mampu menguasai kelas, 7) menguasai
materi pelajaran, 8) menggunakan metode pembelajaran yang
bervariasi, 9) berwawasan luas, 10) berkomunikasi dengan baik
(bahasa baku, logat, dan ekspresi yang tepat), 11) Human relation
yang tepat (supel), 12) sehat jasmani dan rohani, 13) Bermoral, 14)
Berbudi pekerti luhur, 15) Bertanggung jawab, 16) Disiplin, 17)
Berdedikasi tinggi, 18) Berwibawa, 19) Berjiwa besar, 20) Jujur,
21) Adil, 22) Arif (bijaksana), 23) Dapat depercaya, 24) Percaya
diri, 25) Tegas, 26) Sabar, 27) Ramah, 28) Kreatif, 29) Inovatif,
30) Optimis, 31) Mandiri, 32) Demokratis, 33) Humoris, 34)
Disenangi peserta didik, 35) Berperikemanusiaan, 36) Mampu
bekerja sama dengan baik, 37) Mempunyai prakarsa, 38)
Berpenampilan menarik (pakaian, make up, serta gerak-gerik), 39)
Menjadi suri teladan bagi peserta didik”.27

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. Selain itu, kinerja guru bisa

26 Ibid,h. 92
27Ibid, h. 91
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dilihat berdasarkan perbuatan-perbuatan baik atau memiliki kepribadian

yang baik didalam kehidupan sehari-hari.

2. Pengertian Penilaian Kinerja Guru

Menurut Suwardi istilah Penilaian atau dalam bahasa inggris

dikenal dengan istilah Evaluation adalah penentuan nilai suatu program

dan penentuan pencapaian tujuan suatu program. Kedudukan penilaian

sangat penting bagi penunaian tugas keberhasilan melaksanakan tugas

utamanya, yakni melaksanakan pembelajaran. Pada akhir program

pembelajaran atau pelatihan pada umumnya diadakan penilaian. 28

Suharsimi Arikunto dan Suwardi mengatakan evaluasi meliputi mengukur

dan menilai.29

Penilaian kinerja guru merupakan penilaian dengan berbagai

macam tugas dan situasi dimana tenaga pegajar diminta untuk

mendemonstrasikan pemahaman dan pengamplikasian pengetahuan yang

mendalam serta keterampilan didalam pembelajaran.30 Penilaian kinerja

juga membutuhkan ukuran kinerja yang dapat diandalkan, seperti

pengukuran peringkat tiap guru berdasarkan jenis pekerjaannya. Agar

kritis dalam menentukan kinerja, ukuran yang handal juga hendaknya

dapat dibandingkan dengan cara lain yakni standar sama untuk mencapai

simpulan yang sama tentang kinerja sehingga dapat menambah derajat

kepercayaan dari sistem penilaian.

28 Syaiful Sagala, Manajemen strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung:
Alfabeta, 2009), h.177

29 Martinis Yamin dan Maisah, Op. Cit, h. 78
30 Martinis Yamin dan Maisah, Op.Cit. h. 127
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Menurut Wayne F. Cascio sebagimana dikutip oleh Sahlan Asnawi

penilaian kinerja bertujuan sebagai berikut: 1) Sebagai dasar pemberian

raward dan punishment, 2) Sebagai kriteria dalam riset personil, 3)

Sebagai prediktor, 4) Sebagai dasar untuk membantu merumuskan tujuan

program training, 5) Sebagai bahan kaji bagi organisasi dan

pengembangannya.31

Penilaian kinerja digunakan untuk berbagai tujuan dalam

organisasi. Setiap organisasi menekankan pada tujuan yang berbeda-beda

dan organisasi lain dapat menekankan tujuan yang berbeda dengan sistem

penilaian yang sama. Tujuan yang berbeda sering menimbulkan konflik.

Sistem penilaian kinerja akan bekerja baik ketika tujuan formal organisasi

menggunakan kinerja yang konsisten terhadap tujuan penilaian, termasuk

penilaian yang dinilai.

Pendapat lain mengatakan penilaian kinerja adalah penentuan

secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi

dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah

ditetapkan sebelumnya.”

Jadi penilaian kinerja dilakukan untuk meminimalkan perilaku

yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada

waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun

ekstrinsik.

31 Muhibbin Syah, Pendidikan dan Pengembangan Kinerja Guru, (Jakarta: PT Grafindo
Persada 2001). h. 23



18

3. Indikator Penilaian Kinerja Guru

a. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan

kurikulum/silabus dan memperhatikan katakteristik peserta didik.

b. Guru menyusun bahan ajar secara runut, logis, konstektual dan

mutakhir.

c. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif.

d. Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai dengan

materi dan strategi pembelajaran.

e. Guru memulai pembelajaran dengan efektif.

f. Guru menguasai materi pembelajaran.

g. Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif.

h. Guru memanfaatkan sumber belajar/media dalam pembelajaran.

i. Guru memicu atau memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran.

j. Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran.

k. Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif.

l. Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan

keberhasilan belajar peserta didik.

m. Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk

memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai

kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP.

n. Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan

umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan

penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya.32

32 Dermawati, Penilaian Angka Kredit Guru, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.10-11
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4. Mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja guru

a. Tahap persiapan

Penilai kinerja guru maupun guru yang akan dinilai, harus

memahami pedoman penilaian kinerja guru yang mencakup:33

1) Konsep penilaian kinerja guru

2) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru

3) Instrumen penilaian kinerja guru yang terdiri dari:

a) Format hasil pemantauan dan pengamatan

b) Format penilaian kinerja guru

c) Rekap hasil penilaian kinerja guru dan penggunaannya

4) Tugas dan tanggung jawab penilai dan guru yang akan dinilai.

b. Tahap pelaksanaan

1) Pelaksanaan evaluasi diri

Evaluasi diri dilakukan pada saat guru kelas/mata pelajaran

harus juga menyusun dokumen pendukung pembelajaran, antara

lain Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Bahan

Ajar, Lembar Kerja Siswa, Instrumen Penilaian, Nilai Hasil

Belajar, Analisis Penilaian Hasil Belajar, Program Tindak Lanjut

(Remedial dan pengayaan) dan Daftar Nama Peserta Didik.

2) Pelaksanaan penilaian kinerja guru dalam periode 4-6 minggu di

akhir kurun waktu 2 semester.

Penilaian kinerja guru dilakukan dengan pengamatan

dan/atau pemantauan yang dilengkapi rubriknya dilaksanakan

33 Ibid, h. 12
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dengan tahapan sebagai berikut: 1) Sebelum pengamatan dan/atau

pemantauan, 2) Selama pengamatan,  3) Setelah pengamatan.

5. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja

Menurut Syafril Mangkuprawira dan Aida Vitalaya, kinerja suatu

kontruksi multidimensi yang mencakup banyak faktor yang

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor intrinsik guru

(personal/individual) atau SDM dan ekstrinsik yaitu kepemimpinan,

sistem, tim, dan situasinonal. Uraian rincian faktor-faktor tersebut sebagai

berikut:34

a. Faktor personal atau individual meliputi unsur pengetahuan,

keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen

yang dimiliki oleh tiap individu guru.35

b. Faktor kepemimpinan meliputi aspek kualitas manajer dan team leader

dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja

pada guru.36

c. Faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,

kekompakkan dan keeratan anggota tim.37

d. Faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas keja yang diberikan oleh

pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam

organisasi (sekolah).38

34 Martinis Yasmin & Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Gaung Persada,
2010), h. 129-130

35 Ibid, h. 92
36 Ibid, h. 92
37 Ibid, h. 93
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e. Faktor kontekstual (situasional) meliputi tekanan dan perubahan

lingkungn eksternal dan internal.39

Kinerja individu dipengaruhi oleh faktor-faktor pengetahuan,

keterampilan, motivasi dan peran individu yang bersangkutan. Kinerja

individu ini akan mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja kelompok pun

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik tim.

Sementara kinerja organisasi dipengaruhi oleh beragam karakteristik

organisasi.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

guna menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulisan ilmiah dan

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah

dilakukan oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan

oleh:

1. Fika Rahmalia dengan judul “Pengaruh Penilaian Kinerja Guru terhadap

Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar Negeri 136 Pekanbaru”. Dari hasil

penelitian diatas menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penilaian

kinerja guru terhadap hasil belajar siswa. Persamaan penelitian yang

dilakukan oleh Fika Rahmalia dengan judul penulis adalah sama-sama

meneliti tentang penilaian kinerja guru, sedangkan perbedaan dengan

penelitian penulis hanya menekankan pada efektifitas penilaian kinerja

guru.

38 Ibid, h. 93
39 Ibid, h. 93
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2. Rahayu Andika Putri dengan judul “Analisis Kinerja Guru Pada Sekolah

Menengah Atas Negeri 2 Siak Kecil Kabupaten Bengkalis”. Dilihat dari

hasil penelitian bahwa kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Siak Kecil Kabupaten Bengkalis cukup baik, namun pada beberapa hal

masi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh guru. Persamaan

penelitian yang dilakukan Rahayu Andika Putri dengan judul penulis

adalah sama-sama meneliti kinerja guru, sedangkan perbedaan dalam

penelitian penulis yaitu tentang analisis efektifitas penilaian kinerja guru.

3. Suci Muzdalifah dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap

Kinerja Guru Pada Sekolah Menengah Atas Alhuda Pekanbaru”. Dalam

penelitian ini menyatakan bahwa kepuasan kerja guru baik. Hal ini dapat

dilihat dari angka persentase rata-rata kualitatif yang diperoleh dari hasil

analisis yakni 78% besarnya kontribusi atau sumbangan kepuasan kerja

terhadap kierja guru di tunjukkan sebesar 45% sedangkan sisanya 55%

dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti

kinerja guru, sedangkan perbedaan nya peneliti hanya meneliti tentang

analisis efektifitas penilaian kinerja guru.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu penjabaran dalam bentuk konkret dari konsep

teoritis, agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai acuan

dalam penelitian. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoritis yang

ada agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk
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memudahkan penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan.

Adapun variabel yang akan dioperasikan adalah penilaian kinerja guru, maka

dirumuskan dalam fokus penelitian dengan indikator-indikator sebagai

berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat

kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah

yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga

kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang

dimaksud pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan

(desain) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Indikator-indikator

perencanaan pembelajaran yaitu40:

a. Guru memformulasikan tujuan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan

kurikulum/silabus dan memperhatikan karakteristik peserta didik:

1) Guru ekonomi merumuskan dan mengembangkan tujuan

pembelajaran berdasarkan K1/K2 yang akan dicapai.

2) Guru ekonomi memuat gambaran proses dan hasil belajar yang

dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan

belajarnya.

3) Guru ekonomi membuat tujuan pembelajaran ekonomi disesuaikan

dengan kebutuhan belajar peserta didik.

b. Guru menyusun bahan ajar secara runut, logis, konstektual, dan

mutakir:

40 Ibid, h. 28
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1) Guru ekonomi membuat bahan ajar disusun dari yang sederhana ke

kompleks, mudah ke sulit, atau konkret ke abstrak sesuai dengan

tujuan pembelajaran.

2) Keluasan dan kedalaman bahan ajar ekonomi disusun oleh guru

ekonomi dengan memperhatikan potensi peserta didik (termasuk

yang cepat dan lambat, motivasi tinggi, dan rendah).

3) Guru ekonomi membuat bahan ajar dirancang sesuai dengan

konteks kehidupan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan

teknologi.

4) Guru ekonomi merancang bahan ajar dengan menggunkan sumber

yang bervariasi (tidak hanya buku pegangan peserta didik).

c. Guru merencanakan kegiatan belajar yang efektif:

1) Guru ekonomi membuat strategi, pendekatan, dan metode

pembelajaran ekonomi relevan untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai/kompetensi harus dikuasai peserta

didik.

2) Guru ekonomi membuat strategi dan metode pembelajaran

ekonomi yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan

kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.

3) Guru ekonomi  melakukan setiap tahapan pembelajaran ekonomi

diberi alokasi waktu secara proporsional dengan memperhatikan

tingkat kompleksitas materi atau kebutuhan belajar peserta didik.

d. Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai dengan

materi dan strategi pembelajaran:
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1) Guru ekonomi memilih sumber belajar/media pembelajaran

ekonomi yang dipilih dapat dipakai dalam mencapai tujuan

pembelajaran anatau kompetensi yang ingin dicapai (misalnya

buku, modul untuk kompetensi kognitif, media audio visual,

komputer untuk kompetensi keterampilan).

2) Guru ekonomi memilih sumber belajar/ media pembelajaran

ekonomi termasuk TIK yang dipilih dapat memudahkan

pemahaman peserta didik.

3) Guru ekonomi memilih sumber belajar/ media pembelajaran

ekonomi yang dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan

kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran yang Aktif dan Efektif

Pembelajaran yang aktif dimaksudkan bahwa dalam proses

pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga

siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan.

Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah cukup jika proses pembelajaran

tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa

setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran memiliki

sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran

hanya aktif dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran

tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa. Keefektifan pembelajaran

biasanya diukur dengan tingkat pencapaian pelajar. 41 Adapun indikator

dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif adalah

sebagai berikut:

41B. Uno Hamzah, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2014), h. 45
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a. Guru memulai pembelajaran dengan efektif:

1) Guru ekonomi melakukan apersepsi

2) Guru ekonomi menyampaikan kompetensi yang dicapai dalam

rencana kegiatan.42

b. Guru menguasai materi pelajaran:43

1) Guru ekonomi mampu menyesuaikan materi dengan tujuan

pembelajaran ekonomi.

2) Guru ekonomi mampu mengkaitkan materi dengan pengetahuan

lain yang relevan, perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata.

3) Guru ekonomi harus mencapai tingkat ketepatan pembahasan

dengan materi pembelajaran ekonomi.

4) Guru ekonomi mampu menyajikan materi secara sistematis (mudah

kesulit, dari konkret ke abstrak).

c. Guru menerapkan pendekatan/strategi pembelajarn yang efektif:44

1) Guru ekonomi melaksanakan pembelajaran ekonomi sesuai dengan

kompetensi yang akan dicapai.

2) Guru ekonomi melaksanakan pembelajaran ekonomi secara runtut.

3) Guru ekonomi mampu menguasai kelas.

4) Guru ekonomi melaksanakan pembelajaran ekonomi yang bersifat

konstektual.

5) Guru ekonomi melaksanakan pembelajaran ekonomi yang

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect).

42Dermawati, Op. Cit, h. 30
43 Ibid, h. 30
44 Ibid, h. 30
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6) Guru ekonomi melaksanakan pembelajaran ekonomi sesuai dengan

alokasi waktu yang direncanakan.

d. Guru memanfaatkan sumber belajar/media dalam pembelajaran:45

1) Guru ekonomi menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan

sumber belajar/media pembelajaran ekonomi.

2) Guru ekonomi mampu menghasilkan pesan yang menarik.

3) Guru ekonomi mampu melibatkan siswa dalam pembuatan dan

pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran ekonomi.

e. Guru memicu dan memelihara keterlibatan siswa dalam

pembelajaran:46

1) Guru ekonomi menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui

interaksi guru, siswa, dan sumber belajar.

2) Guru ekonomi merespon positif partisipasi siswa.

3) Guru ekonomi menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa.

4) Guru ekonomi menunjukkan hubungan antar pribadi yang

kondusif.

5) Guru ekonomi menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa

dalam belajar.

f. Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam

pembelajaran:47

1) Guru ekonomi menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar.

45 Ibid, h. 31
46 Ibid, h. 31
47 Ibid, h. 31
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2) Guru ekonomi menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.

3) Guru ekonomi menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai.

g. Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif:48

1) Guru ekonomi melakukan refleksi atau membuat rangkuman

dengan melibatkan siswa.

2) Guru ekonomi melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan

arahan, kegiatan atau tugas sebagai bagian remedi/pengayaan.

3. Penilaian Pembelajaran

Penilaian hasil belajar adalah segala macam prosedur yang

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai unjuk kerja

(performance) siswa atau seberapa jauh siswa dapat mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator dari

penilaian pembelajaran sebagai berikut:49

a. Guru merancang alat evaluasi untuk menugukur kemajuan dan

keberhasilan belajar peserta didik:

1) Guru ekonomi memberikan kesesuaian teknik dan jenis penilaian

(tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan) sesuai dengan tujuan

pembelajaran ekonomi.

2) Guru ekonomi menggunakan alat tes dirancang untuk mengukur

kemajuan belajar peserta didik dari aspek kognitif, afektif dan/atau

psikomotorik.

3) Guru ekonomi merancang penilaian portopolio peserta didik

minimal 1 kali per semester.

48 Ibid, h. 31
49 Ibid, h. 32
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4) Guru ekonomi mengambil hasil analisis penilaian sebelumnya

(UH, UAS, UN) digunakan untuk keperluan program perbaikan

(remedial, pengayaan, atau menyempurnakan rancangan atau

pelaksanaan pembelajaran).

b. Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian memantau

kemajuan dan hasil belajar peserta didik untuk mencapai kompetensi

tertentu, sebagai mana yang tertulis dalam RPP:50

1) Guru ekonomi menggunakan teknik penilaian otentik (kuis,

pertanyaan lisan, pemberian tugas, dsb).

2) Guru ekonomi menggunakan teknik penilaian (ulangan harian,

tengah semester, dan ulangan semester) disusun untuk mengukur

hasil belajar peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan

psikomotor.

3) Guru ekonomi menerapkan penilaian portopolio dalam bentuk

berbagai tugas terstruktur.

4) Guru ekonomi menggunakan alat penilaian sesuai dengan tujuan

pembelajaran ekonomi dan materi ajar sebagaimana disusun dalam

RPP.

c. Guru memanfaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan

umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan

penyusunan rancangan pembelajaran selanjtnya:51

50 Ibid, h. 32
51 Ibid, h. 33
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1) Guru ekonomi menggunakan hasil analisis penelitian untuk

mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang mdah, sedang, dan

sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing

peserta didik untu keperluan remedial dan pengayaan.

2) Guru ekonomi menggunakan hasil penelitian dalam

menyempurnakan rancangan dan pelaksanaan pembelajaran

ekonomi.

3) Guru ekonomi melaporkan kemajuan dan hasil belajar peserta

didik kepada orangtua, teman, guru da bagi peserta didik sebagai

refleksi belajarnya.

4) Guru ekonomi memanfaatkan hasil penilaian secara efektif untuk

mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan masalah

potensial gura peningkatan keprofesian dalam menunjang proses

pembelajaran ekonomi.


