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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan teoretis yang akan 

menjadi acuan penelitian, kerangka teoretis berguna untuk memberikan 

kerangka dasar teori yang menjadi landasan penelitian sehingga mampu 

menjawab persoalan secara teoretis kemudian dikembangkan dalam bentuk 

konsep operasional yang akan menjadi acuan pemecahan masalah di lapangan. 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja guru merupakan terjemahan dari kata performance (job 

performance), secara etimologis performance berasal dari kata to 

perfom yang berarti melakukan, menjalankan.Dalam Veithzal Rivai, 

Donnelly dkk menerangkan kinerja merujuk kepada tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14

 

Kinerja atau performance adalah keberhasilan kerja yang 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan 

dan tugas tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika.
15
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VeithzaRivai, dkk, Performance Appraisal, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 

14-15 
15
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Dalam Tutik Rachmawati, Fattah menegaskan bahwa kinerja 

diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang didasari pengetahuan, 

sikap dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu pekerjan.
16

 Dari 

beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah bukti nyata dari seorang atau 

sekelompok orang dalam melaksanakan tanggungjawabnya. 

b. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi 

berupaya memperoleh informasi yang seakurat mungkin tentang 

kinerja peranggota. 

Berikut ada beberapa kegunaan dari penilaian kinerja:
17

 

1) Sebagai alat untuk memperbaiki kinerja karyawan 

2) Sebagai instrumen dalam melakukan penyesuaian imbalan 

yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan 

3) Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan dan 

penyelenggaraan kegiatan pelatihan 

4) Mempelajari, apakah terdapat ketidaktepatan dalam sistem 

informasi sumber daya manusia. 

 

Penilaian kinerja digunakan untuk berbagi tujuan 

dalamorganisasi. Setiap organisasi menekankan pada tujuan yang 

berbeda-beda dan organisasi lain dapat juga menekankan pada tujuan 

berbeda dengan sistem penilaian yang sama. Keanekaragaman tujuan 

penelitian sering menggambarkan variasi tujuan yang berbeda tentang 

penilaian kinerja. Tujuan yang berbeda sering menimbulkan konflik. 

Sistem penilaian kinerja akan bekerja ketika tujuan formal organisasi 
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menggunakan kinerja yang konsisten terhadap tujuan penilaian, 

termasuk penilai dan yang dinilai. 

Jadi penilaian kinerja dilakukan untuk meminimalkan perilaku 

yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja 

pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat instrinsik 

maupun ekstrinsik. 

Penilaian kinerja banyak digunakan di Great Britain adalah 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kinerja 

b. Menetapkan tujuan organisasi 

c. Mengidentifikasi tujuan organisasi 

d. Mengidentifikasi pelatihan dan kebutuhan pengembangan 

Secara umum, penilaian kinerja digunakan sebagai berikut: 

1 Kriteria studi validasi 

2 Menentukan kebutuhan-kebutuhan pelatihan organisasi 

3 Menekankan kembali struktur kekuasaan.
18

 

Penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiap 

kegiatan pembelajaran di kelas yaitu: 

a) Perencanaan Program kegiatan Pembelajaran 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran 

adalah tahap yang berhubungan dengan  kemampuan guru 

menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari 

cara atau proses penyusunan program kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu 
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mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

b) Mengelola Kelas 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti 

penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya 

kegiatan pengelolaan kelas penggunaan media dan sumber 

belajar dan penggunaan  metode serta strategi pembelajaran 

semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab 

guru yang secara optimal dalam  pelaksanaannya menuntut 

kemampuan guru. 

d. Prinsip Kinerja Guru 

Sebagai landasan, Hamzah B. Uno memberikan prinsip kinerja 

guru dalam mengajar agar dapat diterapkan dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pengajar, yaitu sebagai berikut:
19

 

1) Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik 
dalam materi 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 pelajaran yang akan diterimanya 

5) Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, 
diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara 
berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi 
jelas 

                                                           
19
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6) Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau 
hubungan antara mata pelajaran dan praktik nyata dalam 
kehidupan sehari-hari 

7) Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar 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 di luar 
kelas 

9) Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta 
secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan 
perbedaannya tersebut. 

 

2. Program Sertifikasi 

a. Pengertian Sertifikasi 

Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang 

untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai 

landasan pemberian sertifikasi pendidik.
20

 Selain itu sertifikasi adalah 

proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi 

standar kualifikasi dan standar kompetensi. 

Menurut Kunandar sertifikasi adalah proses untuk memberikan 

sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan 

standar kompetensi.
21

 Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa: 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk 

guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal 

sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai 

tenaga profesional.
22
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Menurut Natamijaya, dalam Mulyasa menjelaskan sertifikasi 

adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan 

jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan.
23

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 

sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk 

mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan 

pemberian sertifikat pendidik. 

b. Tujuan Sertifikasi 

Adapun tujuan sertifikasi guru adalah sebagai berikut:
24

 

1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional 

2) Meningkatkan proses dan  mutu hasil pendidikan 

3) Meningkatkan martabat guru 

4) Meningkatkan profesionalitas guru 

5) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik profesional 

6) Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran 

7) Meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan 

pendidikan nasional yang bermutu 

8) Meningkatkan kesejahteraan guru. 

 

Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara 

pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Kegiatan sertifikasi profesi guru menjadi peningkatan 

kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes 

tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik serta 

penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian 

                                                           
23

E Mulyasa,  Loc.Cit 
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Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi 

dengan peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di 

Indonesia secara berkelanjutan. 

Program sertifikasi ini merupakan program yang digunakan 

oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu 

produk proses atau jasa telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan salah satu sarana yang 

digunakan guna pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan 

kompetensi profesional. Oleh sebab itu proses sertifikasi dipandang 

sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat 

kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi 

guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin 

memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai 

profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi 

yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat 

kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas 

kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk 

melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis jenjang pendidikan 

tertentu. 

c. Manfaat Sertifikasi Guru 

E Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Standar Kompetensi 

dan Sertifikasi Guru mengemukakan manfaat bersertifikat pendidik, 

yaitu: 

1) Pengawasan Mutu 
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a) Lembaga bersertifikat pendidik yang telah 

mengidentifikasi dan menentukan seperangkat 

kompetensi yang bersifat unik. 

b) Untuk setiap jenis jenis profesi dapat mengarahkan para 

praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya. 

c) Peningkatan melalui mekanisme seleksi, baik pada 

waktu awal masuk organisasi profesi maupun 

pengembangan karier selanjutnya. 

d) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang 

lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri 

untuk mencapai peningkatan.
25

 

 

Setelah adanya program sertifikasi ini, diharapkan 

kinerja guru bisa meningkat.      

2) Penjaminan Mutu 

a) Adanya proses pengembangan dan evaluasi terhadap  

profesionalisme praktisi akan menimbulkan apersepsi 

masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik. 

b) Bersertifikat pendidik menyediakan informasi yang 

berharga bagi para pelanggan/pengguna yang ingin 

memperkerjakan orang dalam bidang keterampilan 

tertentu.
26

 

 

Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para 

pelanggan pengguna yang ini mempekerjakan orang dalam bidang 

keahlian dan keterampilan tertentu.
27

 Selain yang telah dipaparkan di 

atas manfaat lain dari sertifikasi guru menurut Bedjo Sujanto adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Hasil sertifikasi diantaranya 

digunakan sebagai cara untuk menentukan imbalan yang sesuai dengan 

prestasinya, yaitu berupa tunjangan profesi.
28
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E Mulyasa, Op.Cit., h. 35  
26

Ibid, h. 35-36 
27
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Sertifikasi dilakukan untuk menanggulangi adanya 

ketidakadilan dalam praktek pendidikan sebagai contoh adanya guru 

yang berprestasi akan tetapi diberi gaji kecil. Setelah adanya sertifikasi 

ini diharapkan kesejahteraan guru meningkat dan tentunya meningkat 

pula prestasi guru tersebut. Tidak menjadikan tunjangan profesi 

sebagai tujuan utama dalam sertifikasi melainkan tunjangan adalah 

konsekuensi atas prestasi kompetensi yang menyertai guru tersebut. 

d. Kompetensi Pedagogik  

Kompetensi pedagogik adalah pemahaman tentang peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar dan pengembangan peserta didik mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Contohnya: bertindak sesuai dengan norma 

reilgius (iman, takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), memahami 

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan 

kognitif, memahami landasan pendidikan melaksanakan pembelajaran 

yang kondusif memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai kompetensi akademik. 

e. Kinerja Guru yang Lulus Sertifikasi 

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk 

bekerja pada suatu organisasi tertentu diharapkan mampu 

menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan kontribusi 

yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. 
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Kinerja atau performance adalah keberhasilan kerja yang 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan 

dan tugas tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika.
29

 

Sedangkan ahli lain berpendapat bahwa kinerja merupakan 

hasil dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu yang di dalamnya 

terdiri dari tiga aspek yaitu: kejelasan tugas atau pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya, kejelasan hasil yang diharapkan dari suatu 

pekerjaan atau fungsi kejelasan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat 

terwujud.
30

 

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja di atas 

dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang 

ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. 

Dalam Undang-undang tentang guru dan Dosen Bab I, Pasal I 

menerangkan bahwa 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 
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Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012,  h. 96-97 
30
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menengah.
31

 Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

tugas utama guru secara umum adalah merencanakan, melaksanakan, 

dan menilai pembelajaran. 

Salah satu tugas utama seorang guru adalah merencanakan, 

adapun yang direncanakan oleh guru sebelum proses pembelajaran 

dimulai adalah merencanakan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia (PERMENDIKNAS) Nomor 41 Tahun 2007, 

disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah 

rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu 

materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP 

mencakup: (1) identitas mata pelajaran; (2) standar kompetensi; (3) 

kompetensi dasar; (4) indikator pencapaian kompetensi; (5) tujuan 

pembelajaran; (6) materi ajar; (7) alokasi waktu; (8) metode 

pembelajaran; (9) kegiatan pembelajaran; (10) penilaian hasil 

pembelajaran; dan (11) sumber belajar. 

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP untuk kelas dimana guru tersebut mengajar (guru 

kelas) di SD dan untuk guru matapelajaran yang diampunya untuk 

guru SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP 

dapat dilakukan setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, 

dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap 

                                                           
31
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awal  pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan 

secara mandiri atau secara berkelompok. 

Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri 

Dan/atau secara bersama-sama melalui musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP) di dalam suatu sekolah tertentu difasilitasi dan 

disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala 

sekolah. 

Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara 

berkelompok melalui MGMP antar sekolah atau antar wilayah 

dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. 

1) Komponen dan sistematika RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memuat:  

a) Identitas mata pelajaran (meliputi: satuan pendidikan, kelas, 

semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema 

pelajaran, jumlah pertemuan); 

b) Standar kompetensi (Standar kompetensi merupakan 

kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang 

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas 

dan/atau semester pada suatu mata pelajaran); 

c) Kompetensi dasar (Kompetensi dasar adalah sejumlah 

kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata 
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pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator 

kompetensi dalam suatu pelajaran); 

d) Indikator pencapaian kompetensi (indikator kompetensi adalah 

adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang 

menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian 

kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup 

pengetahuan, sikap dan keterampilan); 

e) Tujuan pembelajaran (tujuan pembelajaran menggambarkan 

proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta 

didik sesuai dengan kompetensi dasar; 

f) Materi ajar; (memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumus dan indikator pencapaian kompetensi; 

g) Alokasi waktu (alokasi waktu ditentukan sesuai dengan 

keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar;  

h) Metode pembelajaran (digunakan oleh guru untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang 

telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi peserta didik, seta karakteristik dari 

setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada 



 

 

23 

setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik 

digunakan untuk peserta didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/MI; 

i) Kegiatan pembelajaran 

(1) Pendahuluan 

Merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan 

motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

(2) Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik, kegiatan ini dilakukan secara 

sistematis dan sistematik melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. 

(3) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan 

dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan 

refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut; 
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j) Penilaian hasil pembelajaran (prosedur dan instrument 

penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator 

pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar 

penilaian); dan  

k) Sumber belajar (penentuan sumber belajar didasarkan pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 

Komponen komponen tersebut secara operasional 

diwujudkan dalam bentuk format berikut ini:  

Satuan Pendidikan  :   

Kelas/semester  : 

Mata pelajaran  :   

Materi pokok  : 

Alokasi waktu   :  

A. Standar Kompetensi 

B. Kompetensi Dasar  

C. Indikator pencapaian kompetensi  

D. Tujuan pembelajaran 

E. Metode pembelajaran 

1. Media dan sumber pembelajaran 

F. Kegiatan pembelajaran  

1. Pertemuan Pertama: (…..Jam Pelajaran) 

a. Kegiatan Pendahuluan 
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b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

2) Elaborasi 

3) Konfirmasi 

c. Kegiatan Penutup 

2. Pertemuan Kedua: (…..Jam Pelajaran) 

a. Kegiatan Pendahuluan 

b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

2) Elaborasi 

3) Konfirmasi 

c. Kegiatan Penutup  

3. Pertemuan seterusnya. 

G. Penilaian hasil belajar 

1 Teknik penilaian 

2 Instrumen penilaian 

a. Pertemuan Pertama 

b. Pertemuan Kedua 

c. Pertemuan Seterusnya.
32

 

Tugas utama guru selanjutnya adalah melaksanakan, 

melaksanakan yang dimaksud di sini adalah melaksanakan Proses 

Pembelajaran. Dalam PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007, 
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PERMENDIKNAS No. 41 2007, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah 
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proses pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan guru: 

a. Menyiapkan peserta didik 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; dan 

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

2. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan Kegiatan inti menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi.  

a. Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

1) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas 

dan dalam tentang topic/tema materi yang akan 

dipelajari dengan menerapkan prinsip alam jadi guru 

dan belajar dari aneka sumber; 
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2) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

3) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik 

dengan   guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran; 

5) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di   

laboraturium, studio, atau lapangan. 

b. Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi guru: 

1) Membiasakan peserta didk membaca  dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

2) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagsanbaru 

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 berkompetensi secara sehat 

untuk meningkatkan prestasi belajar; 

6) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi 

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara 

individual maupun kelompok; 
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7) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan reaksi; 

kerja individual maupun kelompok; 

8) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan; 

9) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggan 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 bahsa 

yang baku dan benar; 

b) Membantu menyelesaikan masalah 
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c) Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi 

d) Memberi informasi untuk berekplorasi 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 atau kesimpulan  

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. 

Dalam PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007 bahwa 

penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta 
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digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil 

belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan 

terprogram den menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis 

atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil 

karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan 

penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian 

Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.
33

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan kinerja guru yang 

lulus sertifikasi yaitu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai 

standar yang telah ditetapkan secara profesional. 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Ayu Novalia,  mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

UIN suska Riau tahun 2014 meneliti dengan judul Analisis Pengaruh 

Faktor Individu, Psikologi, dan Organisasi Terhadap Kinerja Guru Pada 

SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Ayu Novalia, menyimpulkan bahwa Individu, Psikologi, dan 

Organisasi secara bersama-sama mempengaruhi Kinerja Guru pada SMK 

Muhammadiyah 02 Pekanbaru, maka dengan demikian hipotesis dapat 

diterima. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru pada SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru 

dipengaruhi oleh faktor individu dan psikologi.  

Persamaan penelitian ini dengan Ayu Novalia adalah sama-sama meneliti 

tentang kinerja guru dan perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis 
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lebih memfokuskan kepada kinerja guru kelas mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam yang bersertifikat pendidik, sedangkan Ayu Novalia 

lebih terfokus pada faktor Individu, Psikologi, dan Organisasi yang 

mempengaruhi kinerja guru dan jenis penelitian penulis deskriptif 

kualitatif sedangkan ayu Novalia Korelasi. 

2. Akmaluddin, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultaas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tahun 2010 meneliti dengan judul 

Perbandingan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil dan Honorer di SMAN 1 

Tambang Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

Akmaluddin menyimpulkan bahwa kinerja guru PNS dan Honorer sama-

sama berada pada kategori sedang. Berdasarkan perhitungan test t 

disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja guru PNS 

dan honorer di SMAN 1 Tambang Kabupaten Kampar.  

Persamaan penelitian ini dengan Akmaluddin adalah sama-sama meneliti 

tentang kinerja guru dan perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis 

lebih memfokuskan kinerja guru kelas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam yang bersertifikat pendidik sedangkan pada penelitian Akmaluddin 

lebih terfokus kepada adalah kinerja guru PNS dan honorer yang 

bersertifikasi. 

3. Fitrianti Reski, mahasiswa jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Suska Riau, tahun 2016 meneliti dengan judul 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru  di 

Sekolah Menengah Atas Nurul Falah Pekanbaru. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Fitrianti Reski, menyimpulkan bahwa 
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Kepemimpinan  Kepala Sekolah mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Guru di Sekolah Menengah Atas  Nurul Falah Pekanbaru.  

Persamaan penelitian ini dengan Fitrianti Reski adalah sama-sama meneliti 

tentang kinerja guru dan perbedaannya adalah pada penelitian ini penulis 

lebih memfokuskan pada kinerja guru wali kelas mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam yang bersertifikat pendidik, sedangkan pada penelitian 

Fitrianti Reski lebih memfokuskan kepemimpinan kepala sekolah. 

 

C.  Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan penjabaran dalam bentuk konkrit 

dari setiap konsep teoretis agar mudah dipahami dan sebagai acuan di 

lapangan peneliti. Untuk memberikan batasan terhadap kerangka teoretis yang 

ada agar lebih mudah untuk dipahami dan dapat diukur, hal ini perlu untuk 

memudahkan  penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan 

lapangan. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa kompetensi pedagogik guru 

kelas dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan mengelola 

kelas. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini digambarkan melalui 

indikator-indikator berikut: 

1. Indikator kinerja pada kompetensi pedagogik guru yang bersertifikat 

pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar 

Kiri Hilir Kabupaten Kampar dalam membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 
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a. Guru membuat tujuan pembelajaran dirumuskan dan dikembangkan 

berdasarkan SK/KD yang akan dicapai di RPP telah mencakup semua 

indikator ketercapaian hasil belajar 

b. Guru membuat tujuan pembelajaran memuat gambaran proses dan 

hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan belajarnya 

c. Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, kontekstual dan 

mutakhir 

d. Guru menyusun bahan ajar sesuai dengan konteks kehidupan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

e. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif 

f. Guru memilih strategi dan metode pembelajaran yang dapat 

memudahkan pemahaman peserta didik 

g. Guru memilih strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. 

h. Guru membuat setiap tahapan pembelajaran diberi alokasi waktu 

secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kompleksitas 

materi dan/atau kebutuhan belajar peserta didik. 

i. Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai dengan 

materi dan strategi pembelajaran 

j. Guru memilih sumber belajar yang dipilih sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif, dan psikomotorik peserta didik. 
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2. Indikator kinerja pada kompetensi pedagogik guru yang bersertifikat 

pendidik di Sekolah Dasar Negeri 009 Sungai Pagar Kecamatan Kampar 

Kiri Hilir Kabupaten Kampar dalam mengelola kelas 

a. Guru mempersiapkan fisik dan mental siswa agar siap memulai 

pelajaran, seperti memperhatikan kebersihan kelas, memeriksa 

kesiapan/keadaan siswa dan berdo’a. 

b. Guru merapikan tempat duduk siswa sebelum memulai pelajaran. 

c. Guru mengintruksikan siswa yang memiliki postur badan rendah untuk 

duduk di depan dan kepada siswa yang berpostur badan tinggi untuk 

duduk di belakang. 

d. Guru memeriksa kelengkapan peralatan kelas 

e. Guru mengontrol seluruh tingkah laku siswa dalam lingkungan belajar.  

f. Guru menegur siswa yang mengganggu kelas.  

g. Guru nasihat kepada siswa yang berperilaku kurang/tidak terpuji. 

h. Guru memberikan penguatan kepada siswa yang disiplin untuk 

dijadikan teladan bagi siswa lainnya. 

i. Guru memberikan perhatiannya kepada seluruh siswa selama proses 

belajar mengajar. 

j. Guru mengintruksikan untuk menjaga kebersihan kelas di awal dan di 

akhir pelajaran. 

k. Guru memberikan penghargaan bagi ketepatan waktu penyelesaian 

tugas oleh siswa seperti senyuman, tepuk tangan ataupun dengan 

meberikan hadiah. 
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l. Guru menunjukkan sikap tidak otoriter dengan bersama merangkum 

hukuman kepada anggota kelas yang melanggar kenyamanan kelas. 

m. Guru mengakhiri pelajaran tepat waktu. 

 


