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ABSTRAK 

Karimah, K. 2016. Evaluasi Keefektifan Diklat Peningkatan Kompetensi atas 

Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran di SD Kota Semarang. Skripsi 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Suripto, M.Si. 

Kata Kunci: Keefektifan diklat, diklat peningkatan kompetensi, kinerja guru. 

 Hasil observasi administratif dan wawancara di LPMP Jawa Tengah 

diperoleh informasi bahwa belum ada evaluasi di lapangan terhadap sekolah atau 

guru yang mengikuti diklat, selama ini masih sebatas monitoring. Diklat yang 

diselenggarakan belum tentu mampu meningkatkan kompetensi guru seperti yang 

diharapkan. Ada perbedaan sikap pada semangat guru ketika mengikuti pelatihan 

dan ketika di sekolah. Sementara harapan dari pelatihan yang dilaksanakan adalah 

adanya perubahan pada kinerja guru yang lebih baik, meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap. Informasi dari sumber lain didapat bahwa masih ada 

beberapa guru yang telah mengikuti pelatihan tidak mengimplementasikan ilmu 

yang didapatkannya. Bertolak dari hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu 

evaluasi terhadap program diklat untuk mengetahui bagaimana pencapaian tujuan 

diklat sehingga dapat diketahui apakah diklat tersebut efektif atau tidak. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifkah diklat peningkatan 

kompetensi atas kinerja guru di beberapa SD Kota Semarang, implementasi hasil 

diklat dalam proses pembelajaran, dan implementasi hasil diklat kepada teman 

sejawat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber 

informasi adalah guru yang telah mengikuti diklat, kepala sekolah, dan teman 

sejawat guru dari beberapa SD di Kota Semarang yaitu SDIT Bina Insani, SD 

Islam P. Diponegoro, SD Labschool Unnes, SDIT Bina Amal, SDIT Al Firdaus, 

SD Islam Al Azhar 25, dan SDIT Cahaya Bangsa. Tenik pengumpulan data 

dilakukan menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan deskriptif 

persentase dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa diklat 

peningkatan kompetensi efektif dalam meningkatkan kinerja guru di beberapa SD 

Kota Semarang. Implementasi hasil diklat dalam proses pembelajaran dilakukan 

dengan baik oleh guru yang telah mengikuti diklat dengan perolehan persentase 

79,86%. Implementasi hasil diklat kepada teman sejawat dilakukan melalui rapat 

guru atau rapat koordinasi dan sharing dengan baik pula dengan perolehan 

persentase 79,17%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan agar diklat 

peningkatan kompetensi perlu dipertahankan dan dilakukan secara kontinue setiap 

tahunnya sesuai kebutuhan guru, LPMP Jawa Tengah melakukan evaluasi secara 

menyeluruh, serta setiap sekolah memiliki forum khusus untuk penyampaian hasil 

diklat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Latar 

belakang mengemukakan masalah-masalah yang menjadi dasar dalam penelitian 

ini. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya di lingkup sekolah 

saja tetapi juga masyarakat bahkan negara. Pendidikan memiliki tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan dan potensi-potensi yang ada pada diri manusia. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia harus melalui suatu proses. Proses ini 

adalah proses belajar yang dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan 

siapapun. Melalui proses belajar inilah manusia bisa mengembangkan potensi diri 

yang dimiliki, baik sosial maupun spiritual. Hal ini tercantum dalam UU Nomer 

20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 

(UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1).  

Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan di Indoensia berkeinginan 

mewujudkan peserta didik dengan berbagai potensi yang dimilikinya dapat 

dikembangkan dengan maksimal baik secara akademik maupun non akademik.
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Untuk mewujudkan tujuan ini, diperlukan seorang pendidik agar dapat 

membantu mengembangkan potensi yang ada. Pendidik di sini salah satunya 

adalah guru. Guru haruslah orang yang dengan sepenuh hati mau untuk mendidik 

sehingga dapat membentuk calon penerus bangsa yang nantinya diharapkan 

mampu memajukan Indonesia. Selain itu, guru juga harus menguasai materi yang 

akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkan pada peserta didik yang 

dilakukan melalui sebuah proses yaitu proses pembelajaran. Agar proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan guru 

yang memiliki kompetensi dan kinerja yang maksimal. 

Kinerja merupakan terjemahan kata performance yang berarti tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas. Mulyasa (2008) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau untuk kerja. Kinerja 

dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut Sanjaya dalam Ismail (2010), kinerja guru berkaitan dengan 

tugas perencanaan, pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar siswa. 

Guru harus mampu merencanakan pembelajaran yang biasanya ditulis dalam 

bentuk RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan mampu mengelola proses 

pembelajaran agar dapat berjalan secara kondusif sehingga siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru mampu menjadi 

evaluator dengan memberikan nilai, baik pada proses maupun hasil belajar siswa. 

Dengan demikian, kinerja guru dapat ditunjukkan paling tidak dengan penguasaan 
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terhadap materi yang akan diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya agar 

proses pembelajaran efektif dan efisien serta komitmen terhadap tugas-tugasnya. 

Kinerja guru dapat dinyatakan sebagai tingkat kebehasilan seorang guru 

secara keseluruhan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur berdasarkan 

tiga indikator, yaitu: penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola 

pembelajaran, dan komitmen menjalankan tugas. Selain itu, kinerja guru juga di 

pengaruhi oleh kepribadian, sikap, dan motivasi guru. Oleh karena itu, perlu 

upaya untuk meningkatkkan kinerja guru selain dari guru itu sendiri. Salah satu 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja guru yaitu dengan mengadakan 

suatu program pendidikan dan pelatihan yang disebut diklat. 

Diklat adalah salah satu cara dalam mengukur kompetensi aparatur 

pemerintah. Adapun istilah diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar 

dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan 

pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar 

mengajar guna meningkatkan kompetensi bagi calon pegawai negeri sipil dan 

pegawai negeri sipil. Diklat merupakan bagian dari suatu proses pendidikan 

formal yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan kerja 

seseorang atau sekelompok orang. Diklat biasanya berkaitan dengan kemampuan 

atau ketrampilan seseorang untuk dikembangkan. Diklat meliputi dua fungsi 

sekaligus yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 BAB I Pasal 1 

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa 
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“Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 

meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil”. Kemudian pada BAB II Pasal 

2 poin pertama dijelaskan tujuan diklat yaitu meningkatkan pengetahuan, 

keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara 

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan 

instansi. Dari tujuan tersebut terlihat jelas bahwa adanya diklat adalah untuk 

peningkatan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan guru sehingga nantinya guru 

mampu mengajar peserta didiknya dengan baik, mengelola pembelajaran, dan 

berkomitmen terhadap tugas sesuai indikator kinerja guru yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Guru mampu menyampaikan materi pada peserta didiknya dengan 

baik sehingga mereka dapat memahaminya dan guru mampu berinovasi serta 

memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajarannya. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hasanah (2010), menyimpulkan bahwa diklat kepemimpinan 

guru meningkatkan kinerja guru di Sekolah Dasar se-Kecamatan Babakancikao 

Kabupaten Purwakarta. 

Ada beberapa bentuk diklat, baik yang langsung diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun melalui lembaga-lembaga diklat. Salah satu lembaga diklat di 

Jawa Tengah yang menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru yaitu Lembaga 

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). LPMP Jawa Tengah merupakan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) pusat dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPMP 

mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan 



5 

 

 

 

kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di 

provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas 

LPMP dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang nantinya 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pelatihan dilakukan setiap 

setahun sekali sesuai dengan kebutuhan guru. Salah satu diklat yang telah 

diselenggarakan oleh LPMP Jawa Tengah yaitu diklat peningkatan kompetensi 

guru SD. Diklat ini diberikan agar guru mampu mengembangkan dan 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki khususnya kompetensi pedagogik serta 

mengimbaskan ilmu yang didapat dari diklat kepada guru lainnya yang tidak 

mengikuti pelatihan. 

Namun apa yang diharapkan belum tentu sesuai dengan realita yang ada. 

Berdasarkan wawancara dan observasi administratif yang telah dilaksanakan di 

LPMP Jateng, permasalahan yang terjadi pada guru yang telah mengikuti diklat 

yaitu ketika pelatihan berlangsung guru sangat antusias/semangat, namun ketika 

kembali ke sekolah masing-masing semangat guru berkurang seperti sebelumnya. 

Semangat yang ditunjukkan ketika pelatihan berbeda dengan di sekolah. Menurut 

Penjelasan Bapak Subiantoro selaku ketua bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu 

Pendidikan (FPMP), evaluasi di lapangan terhadap sekolah/guru peserta diklat 

juga belum ada. Selama ini hanya sebatas monitoring yang dipusatkan di beberapa 

tempat wilayah monitoring.  

 Informasi lain tentang diklat didapat bahwa masih ada guru yang belum 

mengimplementasikan ilmu yang telah didapatnya. Seperti yang dilansir dalam 

suaramerdeka.com, di daerah Purbalingga, pelatihan bagi guru tidak serta-merta 
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mampu meningkatkan kualitas pendidikan karena pelatihan yang dilakukan 

selama ini belum terstruktur. Salah satu contohnya, guru yang diikutkan pelatihan 

hanya satu dari masing-masing sekolah. Setelah pelatihan, kembali ke sekolah dan 

tidak ada rekan serta dukungan untuk mempraktikan sehingga mereka kembali 

pada metode pembelajaran sebelumnya yaitu menggunakan metode konvensional 

dalam mengajar. Padahal seharusnya guru mengembangkan metode yang ada 

dengan ilmu yang telah didapat dari diklat yang diikutinya dan guru sebaiknya 

dapat berbagi ilmu dengan guru lainnya yang tidak mengikuti diklat. 

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa diklat yang diselenggarakan 

belum tentu mampu meningkatkan kompetensi guru seperti yang diharapkan. 

Sementara harapan dari pelatihan yang dilaksanakan adalah adanya perubahan 

pada guru dalam kinerjanya, baik yang meliputi sikap maupun keterampilan. 

Kemudian guru mampu mengimplementasikan apa yang telah didapat di diklat, 

mengimbaskan kepada teman sejawat, dan mengimbaskan ditingkat Kelompok 

Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Evaluasi di 

lapangan terhadap guru yang telah mengikuti diklat belum ada, sehingga pihak 

lembaga diklat tidak mengetahui bagaimana kondisi guru setelah mengikuti 

pelatihan.  

Adanya permasalahan tersebut dan belum adanya penelitian yang 

berkaitan dengan diklat peningkatan kompetensi guru SD, maka peneliti ingin 

meneliti seberapa efektifkah diklat yang telah diselenggarakan oleh LPMP Jawa 

Tengah khususnya diklat peningkatan kompetensi guru SD dan apakah guru 

mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Tentunya ada beberapa hal 
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yang akan diteliti dari keadaan ini, yaitu para guru, proses pembelajaran, pihak 

sekolah yang berkaitan seperti kepala sekolah, teman sejawat, serta diklat 

peningkatan kompetensi guru SD. Adanya tema ini mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian yang terkait dengan evaluasi keefektifan diklat

peningkatan kompetensi atas kinerja guru SD dalam proses pembelajaran di SD 

Kota Semarang.

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah 

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diklat dibeberapa daerah belum menunjukkan hasil yang 

maksimal.

2. Guru belum mengimplementasikan hasil diklat secara maksimal baik 

dalam proses pembelajaran maupun kepada teman sejawat guru.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang muncul cukup 

kompleks sehingga perlu dibatasi agar pembahasan masalah ini tidak terlalu luas. 

Peneliti membatasi permasalahan yang akan menjadi penelitian dengan 

memfokuskan penelitian pada evaluasi diklat peningkatan kompetensi guru atas 

kinerja guru dan bagaimana implementasinya baik dalam proses pembelajaran 

maupun kepada teman sejawat di SD Kota Semarang. 
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1.4 Rumusan Masalah

Setelah melakukan observasi di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Jawa Tengah dan berdasarkan permasalahan di atas, maka dibuat rumusan 

masalah yaitu:

1. Seberapa efektifkah diklat peningkatan kompentensi guru SD yang 

telah diselenggarakan oleh LPMP Jateng terhadap kinerja guru dalam 

proses pembelajaran? 

2. Apakah guru SD yang sudah lulus diklat dalam mengimplementasikan 

hasil diklat ke dalam proses pembelajaran dan kepada teman sejawat? 

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berupa tujuan secara umum dan tujuan secara 

khusus, yaitu sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Mengetahui secara umum keefektifan diklat peningkatan komptensi atas 

kinerja guru SD di beberapa Sekolah Dasar Kota Semarang.

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui seberapa efektifkah diklat peningkatan kompetensi guru 

SD yang telah diselenggarakan oleh LPMP Jateng.

2. Mengetahui apakah guru mengimplementasikan hasil diklat di Sekolah 

Dasar Kota Semarang yang menjadi peserta diklat, seperti SDIT Al 

Firdaus, SD Islam P.Diponegoro, SDIT Bina Insani, SDIT Bina Amal, 

SD Lab School Unnes, SD Islam Al Azhar 25, dan SDIT Cahaya 

Bangsa. 
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1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pihak 

yang terkait dan menjadi referensi ilmiah dalam bidang pendidikan dan pelatihan 

khususnya diklat peningkatan kompetensi guru SD yang berkaitan dengan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran di sekolah dasar.

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan diklat 

peningkatan kompetensi guru SD dan kinerja guru yang ditimbulkan 

dari diklat yang telah diikuti. 

2. Bagi Lembaga Diklat

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan Jawa Tengah dalam hal informasi seberapa efektif diklat 

yang telah dilaksanakan khususnya diklat peningkatan komptensi guru 

SD dan bagaimana guru mengimplementasikannya di sekolah. Selain 

itu hasil penilitian ini dapat dijadikan alat evaluasi untuk tindak lanjut 

dan motivasi dalam peningkatan kualitas diklat selanjutnya  

3. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.

1.7 Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari tiga bagian, 

yaitu (1) bagian awal skripsi, (2) bagian isi, dan (3) bagian akhir skripsi. Ketiga 

bagian tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi memuat judul, pengesahan, pernyataan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar lampiran, daftar gambar. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, landasan 

teori, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta 

penutup. Gambaran sistematika bagian isi dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang masalah 

1.2 Identifikasi Masalah 

1.3 Pembatasan Masalah 

1.4 Rumusan Masalah 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.6 Manfaat Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 
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2.2 Kerangka Berfikir 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

3.2 Variabel Penelitian 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.7 Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2 Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

Bagian akhir penulisan skripsi berupa daftar isi dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kajian teori dan kerangka 

berfikir. Kajian teori berisi teori-teori dari para ahli dan sumber lainnya yang 

terkait dengan penelitian. Kerangka berfikir berupa gambaran singkat penelitian. 

Penjelasan yang lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut. 

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teknologi Pendidikan 

The Association for Educational Communications and Technology

(AECT) merupakan asosiasi komunikasi dan teknologi pendidikan yang setelah 

bekerja selama 14 tahun berhasil mengembangkan dan mengesahkan definisi 

teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan pun mengalami beberapa 

perkembangan diantaranya definisi tahun 1994 dan 2004.  

Menurut AECT tahun 1994 dalam Seels & Rita, teknologi pendidikan 

adalah: 

“Instructional technology is the theory and practice of design, 

development, utilization, management, and evaluation of processes and 

resources for learning”. 

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam teknologi 

pendidikan ada empat komponen, yaitu: (a) teori dan praktik, (b) desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian dan penelitian, (c) proses, 

sumber dan sistem, (d) belajar.  
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Sedangkan pengertian teknologi pendidikan menurut AECT tahun 2004 

dalam Seels & Rita, yaitu: 

“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating 

learning and improving performance by creating, using, and managing 

appropriate technological processes and resourches”. 

Berdasarkan definisi di atas, titik fokus dari teknologi pendidikan yaitu 

memfasilitasi praktik pembelajaran, caranya adalah dengan menciptakan, 

mendesain atau mengkreasi, menggunakan, dan mengelola metode atau proses 

teknologi dan media/proses belajar.  

Pendapat lain menyebutkan bahwa teknologi pendidikan merupakan 

proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, 

peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, 

melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang 

menyangkut semua aspek belajar manusia (Abdulhak, 2015: 109).  

Dari beberapa definisi di atas, dalam teknologi pendidikan terdapat lima 

domain. Domain inilah yang kemudian di Indonesia disebut sebagai kawasan. 

Kelima kawasan tersebut yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, 

dan evaluasi. Kelima kawasan tersebut berfungsi untuk menyempurnakan 

perumusan definisi sebuah bidang, harus dikembangkan suatu cara untuk 

mengidentifikasi dan mengorganisasikan hubungan-hubungan yang timbul dari 

teori dan praktik.  
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Hubungan antar kawasan bersifat sinergistik yang berarti saling 

melangkapi. Menurut Seels & Rita C. Richey jika digambarkan, hubungan antar 

kawasan tersebut sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kawasan Teknologi Pendidikan 

1. Kawasan Desain 

Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain 

adalah untuk menciptakan strategi produk pada tingkat makro, seperti 

program dan kurikulum, dan pada tingkat mikro, seperti pelajaran dan modul. 

Kawasan desain memiliki empat cakupan yaitu desain sistem pembelajaran, 

desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pemelajar.  

2. Kawasan Pengembangan 

Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Pengembangan 

adalah proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. 

Kawasan ini mencangkup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam 

pembelajaran. Kawasan pengembangan tidak hanya terdiri dari perangkat 

Pengembangan

Penilaian Pengelolaan

PemanfaatanDesain TEORI 
PRAKTIK 
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keras tetapi juga perangkat lunak, bahan-bahan visual dan audio, serta 

program. 

 Kawasan pengembangan dapat diorganisasikan dalam empat kategori, 

yaitu teknologi cetak (yang menyediakan landasan untuk kategori yang lain), 

teknologi audiovisual, teknologi berazaskan komputer, dan teknologi terpadu.  

3. Kawasan Pemanfaatan 

Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk 

belajar. Pemanfaatan menuntut adanya penggunaan, deseminasi, difusi, 

implementasi, dan pelembagaan yang sistematis. Fungsi pemanfaatan penting 

karena fungsi ini memperjelas hubungan pemelajar dengan bahan dan sistem 

pembelajaran. Kawasan pemanfaatan ini pun dikategorikan ke dalam empat 

kategori, yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan 

institusionalisasi (pelembagaan), serta kebijakan dan regulasi. 

4. Kawasan Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan bagian integral dalam bidang teknologi 

pembelajaran dan dari peran kebanyakan teknolog pembelajar. Pengelolaan 

meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Pengelolaan biasanya 

merupakan hasil penerapan suatu sistem nilai. Kawasan pengelolaan 

dikategorikan menjadi empat, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, 

pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi.  

5. Kawasan Penilaian 
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Penilaian adalah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan 

belajar. Kawasan penilaian dibedakan ke dalam beberapa pengertian 

diantaranya penilaian program, penilaian proyek, dan penilaian produk. 

Penilaian dalam pendidikan berarti penentuan secara formal mengenai 

kualitas, efektivitas atau nilai dari suatu program, produk, proyek, proses, 

tujuan atau kurikulum.  

Dalam skripsi ini jika dikaitkan dengan kelima kawasan teknologi 

pendidikan tersebut, penelitian ini masuk dalam kawasan penilaian dimana 

peneliti ingin menilai kinerja guru melalui diklat peningkatan kompetensi yang 

telah diikuti dan kemudian mengukur keefektifan diklat tersebut terhadap kinerja 

guru. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana implementasi 

hasil diklat di lapangan. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan data guna 

pengambilan keputusan, memperbaiki, memperluas, atau menghentikan suatu 

proyek, program, atau produk.   

2.1.2 Evaluasi Program Diklat 

Evaluasi berasal dari kata evaluation yang diserap ke dalam 

perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata 

aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi”.  Suchman 

dalam Arikunto (2010: 1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menetukan 

hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung 

tercapainya tujuan.  

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 
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menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Evaluasi 

dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (a) evaluasi 

pembelajaran yang digunakan untuk menentukan tingkat penguasaan tentang 

materi pembelajaran siswa; (b) evaluasi program untuk menentukan tingkat 

ketercapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan; (c) evaluasi sistem 

yang utamanya untuk menentukan tingkat ketercapaian komitmen suatu lembaga 

terhadap tujuan pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Evaluasi menurut Gay dalam Sukardi (2014: 8) adalah sebuah proses 

sistematis pengumpulan dan penganalisisan data untuk pengambilan keputusan. 

Dari aspek program, evaluasi dapat dikatakan suatu kegiatan pengevaluasian yang 

dilakukan secara berkesinambungan dan ada dalam suatu organisasi. Program 

dapat diartikan menjadi dua hal, yaitu sebagai rencana dan juga sebagai kesatuan 

kegiatan pengelolaan. 

Evaluasi program pada umumnya sangat memperhatikan semua elemen 

diklat yang berperan mendukung tercapainya tujuan lembaga. Beberapa elemen 

diklat diantaranya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas 

peserta didik, instruktur dan tenaga administrasi, kurikulum dan sistem 

instruksionalnya, fasilitas pembelajaran, sarana dan prasarana diklat, pengelolaan 

diklat, dan hubungan lembaga diklat dengan masyarakat.

Adapun tujuan dari evaluasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan 

menurut Siswanto dalam Meitaningrum (Jurnal Administrasi Publik: 195) adalah: 

(a) untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pendidikan 

dan pelatihan dalam suatu periode proses belajar mengajar tertentu, (b) untuk 
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mengetahui posisi atau kedudukan peserta dalam kelompoknya, (c) untuk 

mengetahui tingkat usaha yang telah dilakukan para peserta dalam kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, dan (d) untuk mengetahui efesiensi metode pendidikan 

dan pelatihan yang digunakan. 

Evaluasi pelatihan merujuk pada proses mengumpulkan hasil-hasil yang 

diperlukan untuk menentukan apakah suatu pelatihan efektif atau tidak. Sesuai 

pendapat Alvers, dkk dalam National Conference on Management Research

(2008), evaluasi pelatihan adalah teknik pengukuran untuk mengetahui sejauh 

mana program pelatihan memenuhi tujuan-tujuan yang diinginkan. Jadi, evaluasi 

pelatihan berfokus pada hasil-hasil pembelajaran yang kemudian hasil tersebut 

dibandingkan dengan tujuan awal diselenggarakannya program pelatihan. 

Evaluasi dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hasil program yang 

difokuskan pada penilaian diklat peningkatan kompetensi atas kinerja guru. 

Bagaimana guru yang telah mengikuti diklat mengimplementasikan hasil diklat 

baik dalam proses pembelajaran maupun kepada teman sejawat, serta bagaimana 

kinerja guru yang telah mengikuti diklat dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan di beberapa SD Kota Semarang. Evaluasi ini juga untuk mengetahui 

apakah tujuan dari diklat peningkatan kompetensi guru SD ini dapat tercapai 

secara maksimal dan mengukur seberapa efektifkah dalam meningkatkan kinerja 

guru. 

Berikut matrik kerangka evaluasi program diklat peningkatan kompetensi 

atas kinerja guru sebagai indikator keberhasilan program diklat dilihat dari aspek 

diklat peningkatan kompetensi dan kinerja guru. 
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Tabel 2.1 Matrik Kerangka Evaluasi Program Diklat Peningkatan Kompetensi 

atas Kinerja Guru

No. Aspek Indikator
Indikator 

Keberhasilan

Informan/ 

Sumber

1. Diklat

Peningkatan 

Kompetensi

Manfaat 

program diklat

1) Adanya manfaat 

diklat bagi guru 

dari segi 

pengetahuan.

2) Adanya manfaat 

diklat bagi guru 

dari segi 

keterampilan.

3) Adanya manfaat 

diklat bagi guru 

dari segi sikap.

Guru peserta 

diklat

Kesiapan sarana 

pendukung

1) Sarana prasarana 

memadai.

Guru peserta 

diklat

Implementasi 

dalam proses 

pembelajaran

1) Guru 

mengimplementas

ikan hasil diklat 

dalam proses 

pembelajaran.

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 

sejawat guru, 

hasil observasi

Implementasi 

pada teman 

sejawat

1) Guru 

menyampaikan 

hasil diklat 

kepada guru 

lainnya.

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 

sejawat guru

2. Kinerja 

guru

Kemampuan 

perencanaan dan 

persiapan

1) Guru memiliki 

kemampuan 

dalam membuat 

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 
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perangkat 

pembelajaran 

(RPP, bahan ajar, 

alat peraga/media 

pembelajaran).

sejawat guru

Penguasaan 

materi

1) Guru menguasai 

materi yang akan 

diajarkan.

2) Guru mampu 

membantu 

kesulitan belajar 

siswa.

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 

sejawat guru, 

hasil observasi

Penguasaan 

metode dan 

strategi 

mengajar

1) Guru memiliki 

metode belajar 

yang bervariasi.

2) Guru memiliki 

pendekatan 

khusus pada 

siswa.

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 

sejawat guru, 

hasil observasi

Pemberian tugas 

pada siswa

1) Guru memberikan 

tugas pada siswa 

ketika materi 

selesai.

2) Guru memberikan 

latihan

soal/ulangan di 

tengah dan akhir 

semester.

3) Guru memberikan 

remidial bagi 

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 

sejawat guru, 

hasil observasi
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siswa yang hasil 

belajarnya masih 

kurang.  

Kemampuan 

pengelolaan 

kelas

1) Guru mampu 

mengelola ruang 

kelas agar 

pembelajaran 

nyaman dan 

menyenangkan.

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 

sejawat guru, 

hasil observasi

Kemampuan 

menilai dan 

evaluasi

1) Guru mampu 

menilai siswa dari 

segi kemampuan 

siswa.

2) Guru mampu 

menilai siswa dari 

segi karakteristik/ 

perilaku siswa. 

3) Guru mampu 

menilai mulai dari 

awal, proses, 

hingga akhir 

pembelajaran.

4) Guru mampu 

melakukan 

evaluasi di akhir

pembelajaran/ 

semester.

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 

sejawat guru

Sikap guru 1) Guru memiliki 

sikap yang baik 

pada kepala 

Guru peserta 

diklat, kepala 

sekolah, teman 
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sekolah, guru 

lain, siswa, dan 

anggota sekolah 

lainnya.

2) Guru memiliki 

hubungan yang 

baik dengan 

kepala sekolah, 

guru lain, siswa, 

orang tua siswa, 

dan masyarakat 

sekitar sekolah.

sejawat guru

2.1.2.1 Hakikat Evaluasi Program 

Evaluasi program secara konsep terintegrasi dengan evaluasi pendidikan 

pada umumnya. Keberadaan evaluasi program juga penting ketika seorang 

penyelenggara lembaga kependidikan dan kepelatihan mengambil kebijakan 

untuk menilai program atau proyek telah dapat dilaksanakan secara efisien dan 

efektif. Agar evaluasi program tetap memiliki kebermaknaan dalam fungsinya, 

perlu memiliki beberapa prinsip penting, yaitu: 

1. Jujur, merupakan prinsip pertama dimana para pihak yang terlibat 

perlu memberikan data, keterangan atau informasi sesuai dengan 

kenyataan dan didukung dengan bukti fisik yang mendukung. 

2. Objektif, yaitu para pihak yang terlibat perlu mendasarkan penilaian 

atas dasar informasi dan kriteria yang ada serta tidak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain diluar informasi dan kriteria yang ada. 
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3. Tanggung jawab, yaitu para pihak yang terlibat memberikan data dan 

informasi yang benar dan nyata serta bisa diberikan alasannya secara 

rasional. 

4. Transparansi, yaitu hasil evaluasi dapat dikomunikasikan untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik dan bisa dipertanggunggugatkan.  

(Sukardi, 2014: 7). 

Dengan demikian, hakikat evaluasi program dalam skripsi ini berupa 

evaluasi program diklat untuk mengetahui keefektifannya dengan menilai 

implementasi hasil diklat baik dalam proses pembelajaran maupun kepada teman 

sejawat serta bagaimana efeknya terhadap kinerja guru dengan tetap 

memperhatikan prinsip jujur, objektif, tanggung jawab, dan transparansi seperti 

yang telah dijelaskan di atas.   

2.1.2.2 Cakupan Evaluasi Program 

Cakupan atau ruang lingkup evaluasi program pada umumnya lebih luas 

daripada evaluasi pembelajaran. Evaluasi program juga mencangkup pembahasan 

sebagai bagian dari lima pilar manajemen, yaitu pilar pengawasan (monitoring), 

evaluasi (evaluation), dan pengendalian (controlling). Fungsi evaluasi adalah 

sebagai umpan balik terhadap proses penyelenggaraan lembaga, tetapi yang lebih 

penting lagi adalah di dalam umpan balik terdapat fungsi pemberdayaan yang 

mengevaluasi semua komponen dalam kinerja program yang wajar dan bisa 

dipertanggungjawabkan.  

Evaluasi program yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam organisasi 

serta identifikasi tata kelola yang baik dalam mengelola diklat akan membawa 



24 

 

 

 

keuntungan di dua pihak, yaitu pengelola atau tim manajemen dan pihak 

pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki 

kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan suatu 

program diklat. Pihak pengelola merasa puas karena sudah 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan sebagai pengelola. Pihak 

pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang objektif tentang kinerja 

lembaga diklat, yang mungkin bisa digunakan untuk bermacam-macam keperluan 

terkait dengan pendidikan generasi penerusnya.  

Dalam skripsi ini cakupan evaluasi program meliputi evaluasi (evaluation)

terhadap diklat yang telah dilaksankan dan terhadap kinerja guru untuk 

mengetahui keefektifan diklat yang telah dilaksanakan.  

2.1.3 Keefektifan Program Diklat 

2.1.3.1 Definisi Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau akibat, membawa 

hasil, atau berhasil guna. Menurut Steers dalam Meitaningrum (Jurnal 

Administrasi Publik: 193), efektivitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk 

memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berharga dengan sepandai 

mungkin dalam mengejar tujuan operasional. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sugian (Jurnal Administrasi 

Pendidikan, 2015) bahwa efektivitas adalah tingkatan realisasi tentang aktivitas-

aktivitas yang direncanakan dan hasil-hasil yang diraih. Efektivitas merupakan 

tingkat hingga dimana suatu organisasi memilih tujuan-tujuan yang tepat dan 
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mencapainya secara efisien, dalam batas kendala-kendala dan sumber-sumber 

daya yang terbatas adanya (Winardi dalam Jurnal Administrasi Pendidikan, 2015). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keefektifan 

adalah pengaruh atau hasil dari aktivitas yang telah dilaksanakan dan ketercapaian 

tujuan-tujuan yang ditetapkan secara efisien.  

2.1.3.2 Definisi Program Diklat 

Menurut Inpres Nomor 15 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keppres 

Nomor 34 tahun 1972, pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem 

pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya 

mengutamakan praktik daripada teori.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 BAB I Pasal 1 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa 

“Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 

meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil”.

Simamora dalam Kamil (2010: 3) mengartikan pelatihan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, 

pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sesuai 

dengan pendapat Dearden dalam Kamil (2010: 7), bahwa pelatihan pada dasarnya 

meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan 

kompetensi tertentu atau efisiensi kerja. Sebagai hasil pelatihan, peserta 

diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai situasi tertentu. Seringkali 
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pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja yang langsung berhubungan 

dengan situasinya. 

Diklat adalah suatu proses yang sistematis untuk mengembangkan 

pengetuahuan, keterampilan dari sikap yang diperlukan dalam melaksanakan 

tugas seseorang serta diharapkan akan dapat mempengaruhi penampilan kerja baik 

orang yang bersangkutan maupun organisasi tempat bekerja. Menurut Campbekl, 

dkk dalam Asian Journal of Management Research (2012), menyebutkan bahwa 

diklat merupakan proses memberikan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian 

khusus serta dirancang sebagai pengalaman belajar untuk membawa perubahan 

pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa diklat 

merupakan kegiatan belajar untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skills), dan sikap (attitude) individu untuk mencapai tujuan tertentu. 

Program diklat dalam skripsi ini dimaksudkan kegiatan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru yang nantinya diharapkan dapat 

memberikan perubahan yang lebih baik pada kinerja yang dimiliki oleh guru.  

2.1.3.3 Definisi Keefektifan Program Diklat 

Berdasarkan definisi sebelumnya, keefektifan program diklat merupakan 

pengaruh atau hasil dari diklat yang telah dilaksanakan terhadap peserta diklat 

baik pada pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan ketercapaian tujuan 

diklat yang telah ditentukan. Efektif tidaknya diklat salah satunya dapat dilihat. 

dari guru yang telah mengikuti diklat kembali ke sekolah. Hal ini dapat dilakukan 

melalui suatu penilaian yang dilakukan terhadap guru tersebut.  
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Faustini Cardoso Gomes dalam Jurnal Administrasi Publik menyatakan 

bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program pelatihan dapat dievaluasi 

berdasarkan informasi yang diperoleh pada lima tingkatan, yaitu: 

1. Reaction, yaitu untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai 

program pelatihan dengan menggunakan kuesioner, pada akhir 

pelatihan para peserta ditanya mengenai seberapa jauh peserta puas 

terhadap pelatihan secara keseluruhan terhadap pelatih/instruktur, 

materi yang disampaikan, isi, bahan-bahan yang disediakan, dan 

lingkungan pelatihan (tempat, waktu istirahat, makanan, suhu udara).

2. Learning, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai 

konsep-konsep, pengetahuan, dan keterampilan yang diberikan selama 

pelatihan.

3. Behaviors, menilai dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan, 

dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan 

terhadap perubahan performansi peserta.

4. Organizational result, yaitu untuk menguji dampak pelatihan terhadap 

kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. 

5. Cost effectivity, dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang 

dihabiskan bagi program pelatihan dan apakah besarnya biaya untuk 

pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dibandingkan biaya yang 

timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. 

Selain pendapat di atas, menurut Tamim dan Hermansjah dalam Jurnal 

Administrasi Publik, efektivitas diklat dapat dilihat dari: (1) terlaksananya seluruh 
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program diklat sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, (2) rapinya 

penyelenggaraan seluruh kegiatan diklat, (3) efesiensi dalam penggunaan sarana 

dan prasarana yang tersedia, dan (4) tercapainya sasaran yang telah ditetapkan 

bagi program diklat.

Dalam skripsi ini keefektifan program diklat dimaksudkan jika program 

diklat yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan kinerja guru dalam proses 

pembelajaran dan mencapai tujuan diklat yang diinginkan. 

2.1.4 Jenis Diklat 

Program pendidikan dan pelatihan terdiri dari beberapa jenis, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah ataupun lembaga diklat. Undang-Undang No. 8 

Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menyebutkan dua macam 

pelatihan jika dilihat dari sudut kapan pelatihan itu diberikan, yaitu pelatihan 

prajabatan dan latihan dalam jabatan.  

1. Latihan prajabatan (pre service training) adalah pelatihan yang diberikan 

kepada calon pegawai negeri sipil dengan tujuan agar ia dapat terampil 

melaksanakan tugas yang akan diberikan kepadanya.  

2. Latihan dalam jabatan (in service training) adalah pelatihan yang bertujuan 

untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Diklat 

dalam jabatan terdiri dari tiga jenis, yaitu: 

a. Diklat kepemimpinan, yang selanjutnya disebut DIKLATPIM adalah 

diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, sehingga 
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mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang struktural 

tertentu. 

b. Diklat fungsional, adalah diklat yang memberikan bekal pengetahuan 

dan/atau keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai keahlian dan 

keterampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional. Diklat fungsional 

merupakan jenis diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk 

mencapai persyaratan kompetensi yang disesuaikan dengan jenis dan 

jenjang jabatan fungsional masing-masing, seperti diklat fungsional 

keahlian dan diklat fungsional keterampilan. 

c. Diklat struktural, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi 

teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi teknis 

adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk 

pelaksanaan tugas masing-masing. 

Dalam skripsi ini, diklat peningkatan kompetensi guru merupakan kategori 

dari jenis diklat fungsional dimana diklat ini bertujuan dapat meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki guru sehingga melalui peningkatan ini kinerja yang 

dimiliki dapat meningkat pula. 

2.1.5 Diklat Peningkatan Kompetensi Guru 

Diklat peningkatan kompetensi adalah pelatihan yang diberikan kepada 

guru untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menjalankan tugas, baik 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Namun, ada 

beberapa diklat yang memang mengkhususkan untuk peningkatan kompetensi 

tertentu.  
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Diklat peningkatan kompetensi guru yang diselenggarakan oleh LPMP 

Jawa Tengah ini merupakan diklat yang dilakukan untuk meningkatkan 

kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik. Diklat peningkatan 

kompetensi guru ini merupakan salah satu dari jenis diklat fungsional yang seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Diklat tersebut merupakan diklat yang 

ditujukan bagi guru SD dan SMP. Adapun tujuan dari diklat ini yaitu untuk 

meningkatkan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik yang nantinya 

melalui diklat ini dapat memberikan pengaruh pada kinerja guru ke arah yang 

lebih baik. Selain tujuan di atas, setiap diklat yang diselenggarakan oleh LPMP 

Jawa Tengah harapannya dapat menambah kemampuan, keterampilan, dan sikap 

guru. Guru mengimplementasikan apa yang telah didapat dari diklat dalam 

pembelajaran atau di sekolah, dan mengimbaskan kepada teman sejawat maupun 

guru lainnya ditingkat KKG/MGMP. 

Diklat peningkatan kompetensi guru ini dilaksanakan pada bulan Maret 

hingga Mei sesuai jadwal yang telah ditentukan serta diikuti oleh berbagai sekolah 

dari beberapa daerah. Adapun peserta dari diklat ini adalah guru-guru dari daerah 

di Jawa Tengah yang mewakili sekolah masing-masing. Biasanya setiap sekolah 

ada 1-2 guru yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi guru.  

Sebelum pelaksanaan diklat, tim telah melakukan Training Needs 

Asessement (TNA) atau disebut juga dengan identifikasi kebutuhan pendidikan 

dan pelatihan. Tujuan dari TNA adalah untuk menggali data dan informasi tentang 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Setelah 

dilakukan TNA, kemudian penyusunan SP, Rancang Bangun Pembelajaran Mata 
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Diklat (RBPMD), materi diklat, bahan ajar, bahan tanyang, dan soal tes serta 

jadwal pelatihan. Setelah semuanya tersusun, barulah diklat peningkatan 

kompetensi guru dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Materi atau mata diklat yang diberikan ketika diklat berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis materi esensial 

Merupakan materi diklat yang menganalisa materi esensial dalam 

pembelajaran seperti menganalisis pemetaan kompetensi dasar dan indikator, 

menganalisis materi esesnsial, aktivitas belajar siswa, dan mengembangkan 

bahan ajar. Materi esensial adalah materi yang mendasar yang perlu disajikan 

untuk menjembatani dalam pencapaian KD. Penguatan materi dilakukan 

dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman dan 

perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Dalam menganalisis materi 

esensial harus memperhatikan KD yang ada di setiap muatan pembelajaran 

yang terjabarkan dalam indikator.  

Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan 

KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan 

peserta didik serta kekhasan masing-masing mata pelajaran. Pengelompokkan 

kompetensi dasar ada empat, yaitu: 

a. Kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam rangka 

menjabarkan KI1. 

b. Kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka 

menjabarkan KI2. 
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c. Kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam rangka 

menjabarkan KI3. 

d. Kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam rangka 

menjabarkan KI4. 

Indikator merupakan pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan 

perilaku yang dapat diukur yang mengcangkup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan 

tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan 

dalam KD, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, sekolah, potensi dan 

kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan/daerah. Indikator 

dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata kerja 

operasional dan sekurang-kurangnya mencangkup dua hal, yaitu tingkat 

kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi.  

Adapun fungsi dari indikator adalah sebagai berikut: 

a. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. 

b. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam 

pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, 

sekolah, serta lingkungan. 

c. Pedoman dalam mendesian kegiatan pembelajaran. 

d. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. 

e. Pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. 
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Kedua materi tersebut diberikan dalam analisis materi esensial agar 

peserta dapat memahami terlebih dahulu tentang Kompetensi Dasar dan 

indikator, begitu pula dengan aktivitas belajar siswa dan bahan ajar. 

2. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik 

Merupakan mata diklat yang mengkaji tentang pendekatan saintifik dan 

langkah-langkah pendekatan saintifik dalam penerapan di pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik menurut Permendikbud No.57 Tahun 2014 

dan Permendikbud No. 103 Tahun 2014 merupakan salah satu model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi 

peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang 

menghubungkan berbagai gagasan, konsep, keterampilan, sikap, dan nilai 

baik antar mata pelajaran maupun dalam satu mata pelajaran. Pembelajaran 

tematik memberikan penekanan pada pemilihan tema spesifik yang sesuai 

dengan materi pelajaran, untuk mengajar satu atau beberapa konsep yang 

memadukan berbagai informasi. 

Pembelajaran tematik juga menekan keterlibatan peserta didik secara 

aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya. Pembelajaran tematik menerapkan konsep belajar sambil 

melakukan sesuatu (learning by doing).  

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran tematik dilakukan dengan 

langkah-langkah: 
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a. Mengamati 

Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah: menentukan objek yang akan diobservasi, membuat 

pedoman observasi, menentukan data yang perlu diobservasi, menentukan 

tempat observasi, menentukan bagaimana observasi akan dilakukan, dan 

melakukan pencatatan hasil observasi. Selama kegiatan observasi, guru dan 

peserta didik harus cermat, objektif, dan jujur serta memahami apa yang 

hendak dicatat atau direkam. 

b. Menanya 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk 

meningkatkan dan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

salah satunya melalui bertanya. Kegiatan bertanya dilakukan untuk 

membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik; 

mendorong dan menginspirasi untuk aktif belajar; mendiagnosis kesulitan 

belajar; membangkitkan keterampilan siswa dalam berpendapat; mendorong 

partisipasi berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berfikir, 

dan menarik kesimpulan; serta membangun sikap keterbukaan saling 

memberi dan meneriman pendapat. 

c. Mengumpulkan informasi/eksperimen/mencoba 

Dalam kegiatan ini kompetensi yang dikembangkan adalah sikap teliti, 

jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 

dan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara. Untuk 
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memperoleh hasil belajar yang nyata, peserta didik harus mencoba atau 

melakukan percobaan.  

Agar pelaksanaan percobaan berjalan lancar, guru hendaknya 

merumuskan tujuan eksperimen. Guru bersama siswa mempersiapkan 

perlengkapan yang dipergunakan dan perlu memperhitungkan waktu dan 

tempat. Guru juga harus menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan 

siswa dan mendiskusikan masalah yang akan dijadikan eksperimen.  

d. Mengasosiasikan/mengolah informasi 

Pada kegiatan ini peserta didik melalui tahap penalaran. Penalaran adalah 

proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kegiatan 

belajar ini dilakukan dengan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan 

untuk menambah keluasan dan kedalaman sampai yang bersifat mencari 

solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda hingga 

yang bertentangan. 

e. Mengkomunikasikan 

Dalam kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya. Pada tahapan mengkomunikasikan kompetensi yang 

dikembangkan yaitu sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berfikir 

sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan 

mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.  

3. Penerapan penilaian autentik pada pembelajaran 
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Pada mata diklat ini mengkaji tentang pengembangan instrumen 

penilaian autentik meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan 

penilaian keterampilan serta mengkaji pedoman pengisian rapor, latihan 

menentukan nilai akhir dan deskripsi dari penilaian sikap, pengetahuan, serta 

keterampilan sesuai permendikbud dan pedoman.  

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran 

(output) pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (Kurinarsih, 2014: 48). Hasil penilaian autentik dapat digunakan 

oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan, pengayaan, dan 

pelayanan konseling.  

Dalam materi diklat ini, peserta diajarkan pengembangan instrumen 

penilaian autentik yang secara singkatnya diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengembangan instrumen penilaian sikap 

Sikap memiliki tiga komponen, yaitu afaktif, kognitif, dan psikomotor. 

Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki seseorang atau penilaiannya 

terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan 

seseorang mengenai objek dan komponen psikomotor adalah kecenderungan 

untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan 

kehadiran objek sikap. 

Penilaian terhadap sikap peserta didik dapat dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan penilaian diri, penilaian oleh teman sebaya atau 

antar teman, atau menggunakan jurnal. Penilaian diri dilakukan oleh peserta 
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didik dengan menilai dirinya seniri berkaitan dengan kelebihan dan 

kekurangannya serta tingkat pencapaian kompetensi dari apa yang 

dipelajarinya. Pada penilaian diri ini, siswa mengisi instrumen yang telah 

dibuat oleh guru.  

Penilaian antar teman dilakukan dengan menilai sikap atau keterampilan 

peserta didik oleh siswa lainnya dalam satu kelas atau rombongan belajar. 

Penilaian ini bermanfaat untuk melatih peserta didik menjadi objektif dan 

kritis dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan penilaian dengan jurnal 

berupa cacatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil 

pengamatan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku peserta didik.  

b. Pengembangan instrumen pengetahuan 

Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan 

penugasan. Instrumen yang digunakan dalam tes tertulis dapat menggunakan 

bentuk soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, 

dan uraian.  

Instrumen tes lisan dapat menggunakan daftar dari beberapa pertanyaan 

yang akan disampaikan secara lisan dan dilengkapi dengan ramu-rambu atau 

pedoman penskoran. Penilaian penugasan biasanya berupa pekerjaan rumah 

dan/atau proyek, baik secara individu atau kelompok sesuai dengan 

karakteristik tugas yang diberikan.  

c. Pengembangan instrumen penilaian keterampilan 

Penilaian keterampilan dapat dilakukan salah satunya dengan penilaian 

kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik 



38 

 

 

 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes 

praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan dalam 

penilaian ini biasanya menggunakan daftar cek atau skala penilaian (rating 

scale) yang dilengkapi rubrik.  

Penilaian praktik dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik 

dalam melakukan sesuatu seperti praktik di laboraturium, praktik olahraga, 

praktik kesenian, dan sebagainya. Penilaian proyek merupakan penilaian 

terhadap tugas yang diselsaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian 

proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman kemampuan 

mengaplikasikan, penyelidikan, dan menginformasikan peserta didik pada 

mata pelajaran dan indikator/topik tertentu secara jelas. Dalam penilaian 

proyek ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan pengelolaan, 

relevansi, dan keaslian. Sedangkan penilaian portofolio merupakan penilaian 

kelanjutan yang didasarkan pada informasi yang menunjukkan perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu.  

4. Pengembangan media pembelajaran 

Mata diklat ini mengkaji tentang pengertian media pembelajaran, 

macam-macam media pembelajaran, serta peranan dan manfaat media 

pembelajaran.  

Secara umum, media merupakan penyalur pesan. Sadiman (2003) 

merumuskan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 
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siswa. Media pendidikan sering disebut audio visual, audio visual aids, 

teaching aids, dan alat peraga. Ada dua unsur penting dalam media 

pembelajaran yaitu (1) pesan atau bahan pengajaran yang disajikan atau 

disebut perangkat lunak (software), dan (2) alat penampil yang disebut 

(hardware).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala wujud yang dapat dipakai sebagai sumber yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar/mengajar ke tingkat yang lebih efektif 

dan efisien. 

Media pembelajaran memiliki jenis yang bermacam-macam mulai dari 

media audio, media visual, dan media audio visual. Media audio dituangkan 

dalam lambang-lambang verbal, nonverbal, atau kombinasi keduanya. Media 

ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh dari media audio yaitu 

radio, piringan hitam, pita audio, taperecorder, dan telepon.  

Media visual berfungsi untuk mengembangkan kemampuan visual anak, 

imajinasi anak, meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstak, 

dan mengembangkan kreativitas siswa. Secara garis besar media visual 

dikelompokkan ke dalam media visual diam dan media visual gerak. 

Media audio visual merupakan gabungan antara media audio dan visual. 

Media ini dibedakan menjadi dua, yaitu media audio-visual diam: slide dan 

suara, film rangkai dan media audio-visual gerak: video, CD, televisi. 
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Media memiliki peranan dan manfaat dalam pembeljaran. peranan dari 

media pembelajaran bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi sebagai penyalur 

pesan pembelajaran dalam bentuk audio dan visual dari pemberi pesan ke 

penerima pesan. Sebagai penyalur pesan media pembelajaran harus mewakili 

pendidik menyampaian informasi secara lebih teliti, jelas, dan menarik. 

Dengan demikian media pengajaran telah memerankan dirinya sebagai 

sumber belajar sehingga dimungkinkan terlaksananya proses belajar mandiri 

oleh sasaran didik dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain.  

Peran tersebut dapat berjalan dengan baik, karena media pembelajaran 

mempunyai nilai-nilai praktis berupa kemampuan untuk: (a) membuat konsep 

yang abstrak menjadi konkret, (b) melampaui batas indera, waktu, dan ruang, 

(c) menghasilkan keseragaman pengamatan, (d) memberi kesempatan 

pengguna mengontrol arah ataupun kecepatan belajar, (e) membangkitkan 

keingintahuan dan motivasi belajar, dan (f) dapat memberikan pengalaman 

belajar yang menyeluruh dari abstrak hingga konkret. 

Adapun manfaat dari media pembelajaran secara umum adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Secara khusus manfaat media 

dalam pembelajaran adalah penyampaian materi pelajaran dapat 

diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien dalam waktu dan tenaga, 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, media dapat menumbuhkan 
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sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, serta mengubah peran 

guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Adapun manfaat praktis media pembelajaran antara lain: 

- Media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih 

konkret. 

- Media dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. 

- Media dapat mengatasi keterbatasan indera manusia. 

- Media dapat menyajikan objek pelajaran berupa benda atau peristiwa 

langka dan berbahaya ke dalam kelas. 

- Informasi pelajaran disajikan dengan media yang tepat akan memberikan 

kesan mendalam dan lebih lama tersimpan pada diri siswa.  

5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat untuk 

menggambarkan proses pembelajaran yang akan dilakukan. RPP dibuat agar 

bisa menjadi acuan untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam mata 

diklat ini, peserta diklat belajar tentang bagaimana melakukan penilaian 

terhadap suatu RPP dan menyusun RPP sesuai dengan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), standar 

proses, dan pendekatan saintifik.  

Dalam penyusunan RPP, peserta mempelajari komponen apa saja yang 

ada dalam sebuah RPP. Adapun komponen-komponen tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a.  Identitas sekolah 
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b. Identitas tema/subtema 

c. Kelas/semester 

d. Materi pokok 

e. Alokasi waktu sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD. 

f. Kompetensi Inti (KI) yang merupakan gambaran secara kategorial 

mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang harus dipelajari siswa. 

g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 

Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencangkup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan pelajaran. 

Indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar 

yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang 

mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator 

dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, satuan pendidikan dan 

potensi daerah serta digunakan sebagai dasr untuk menyusun alat 

penilaian. 

h. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD. 

i. Materi pembelajaran, yaitu rincian dari materi pokok yang memuat fakta, 

konsep, prinsip dan prosedur yang relevan. 

j. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran dan mewujudkan suasana dan proses belajar sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. 

k. Media, alat, dan sumber pembelajaran 
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Media digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dan alat untuk 

memudahkan memberikan pengertian pada siswa serta sumber belajar 

untuk menambah pengetahuan siswa seperti buku, media cetak/elektronik, 

alam sekitar. 

l. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang diuraikan dalam bentuk 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

m. Penilaian, berupa jenis atau teknik penilaian, bentuk instrumen, dan 

pedoman penskoran. 

Ketigabelas komponen diatas harus ada dalam penyusunan RPP agar apa 

yang akan diajarkan pada peserta didik dapat terangkum dengan jelas dalam 

sebuah RPP serta menjadi acuan untuk kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan.  

Selain kelima materi di atas, peserta diklat juga diberi contoh melalui 

penayangan video kurikulum 2013 dan diberi latihan soal yang kemudian 

didiskusikan bersama-sama dalam pembelajaran diklat. Semua materi diberikan 

sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan dalam RBPMD.  

2.1.6 Manajemen Diklat 

Kegiatan diklat pada dasarnya merupakan usaha-usaha untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar menghasilkan kinerja 

yang berhasilguna dan berdayaguna. Pelatihan sebagai suatu proses yang integral 

dimana merupakan penerapan dari suatu manajemen pelatihan secara utuh dan 

komprehensif. Suatu program dikatakan bermutu apabila pada akhirnya pelatihan 

dapat membawa dampak yang positif atau mempunyai nilai tambah bagi 
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organisasi, program, dan peserta pelatihan. Manajemen diklat merupakan kegiatan 

dari kelima proses manajemen pelatihan yang dilakukan secara sistematis, 

terencana, dan terarah. Menurut Daryanto (2014: 34), manajemen diklat dapat 

digambarkan dalam siklus berikut ini. 

Gambar 2.2 Siklus Manajemen Diklat 

 Langkah 1: mengkaji kebutuhan diklat (Training Need Assesment/TNA), 

merupakan langkah awal perencanaan pelatihan. Pengkajian kebutuhan diklat 

adalah melakukan pengkajian tentang ada tidaknya kesenjangan dalam 

penampilan kerja yaitu kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan 

merupakan ketentuan penampilan kerja (standar) dengan apa yang sebenarnya 

dilakukan merupakan tingkat penampilan kerja yang dicapai atau yang dimiliki. 

Namun tidak setiap ada kesenjangan antara standar dan penampilan kerja harus 
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diatasi dengan pelatihan. Hal ini sangat tergantung dari penyebab kesenjangan 

tersebut. Dalam melakukan TNA, langkah kegiatannya dimulai dengan 

melakukan analisis organisasi atau institusi, yaitu (1) mengidentifikasi masalah 

organisasi, (2) merumuskan masalah, dan (3) menentukan penyebab timbulnya 

masalah.  

 Langkah 2: merumuskan tujuan pelatihan (Training Objective), diawali 

dengan merumuskan secara tepat dan benar kesenjangan kinerja yang terjadi agar 

menjadi jelas kemampuan apa yang masih harus ditingkatkan. Tujuan pelatihan 

dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta diklat 

setelah mengikuti program diklat. Biasanya dirumuskan dalam tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

 Langkah 3: proses merancang program pelatihan (Training Design), 

dimana kompetensi yang ingin dicapai dijabarkan dalam kegiatan operasional 

yang dapat diukur. Proses pada langkah ketiga harus menghasilkan: (1) kurikulum 

yang dirancang atas dasar kompetensi yang harus dicapai yang diuraikan dalam 

materi pelatihan, metode penyampaian dan alat bantu yang diperlukan, proses 

belajar, proporsi waktu, serta metode penyelenggaraan diklat; dan (2) rancangan 

alur proses pelatihan. 

 Langkah 4: melaksanakan program diklat (Training Implementation), 

merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan program diklat, pedoman pada 

kurikulum, metode penyelenggaraan, rancangan alur proses pelatihan. Proses 

melaksanakan program diklat harus didahului dengan proses persiapan sehingga 

menghasilkan antara lain kerangka acuan, jadwal pelatihan, pelatihan yang sesuai 
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dengan kriteria, kelengkapan sarana dan fasilitas diklat maupun penunjangnya, 

master training, serta format-format yang dibutuhkan.  

 Langkah 5: melakukan evaluasi program diklat (Training evaluation), 

merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan program pelatihan meliputi 

penilaian peserta, penilaian bagi penyelenggara, serta pencapaian tujuan pelatihan. 

Sebenarnya evaluasi seharusnya dilakukan pada setiap langkah dari siklus 

pelatihan, tidak hanya pada akhir pelatihan. 

2.1.7 Kompetensi Guru 

Kompetensi pada dasarnya menunjukkan kecakapan atau kemampuan 

untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Lebih lanjut bahwa kompetensi itu 

merupakan suatu sifat (karakteristik) orang-orang yang memiliki kecakapan, daya 

(kemampuan), pengetahuan dan sebagainya. Definisi selanjutnya menyebutkan 

bahwa kompetensi menunjukkan pada tindakan (kinerja) rasional yang dapat 

mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan berdasarkan kondisi yang 

diharapkan (Saud, 2009: 44). 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru 

dan dosen menyatakan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Dengan demikian, 

kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh 

melalui pendidikan, kompetensi guru merujuk kepada performance dan perbuatan 

yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas 

pendidikan. 
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Sebagai pendidik, guru harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan 

agar dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mencapai hasil yang 

memuaskan. Kompetensi tersebut disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 Bab IV pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kompetensi 

guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Uraian 

lebih jelasnya keempat kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Kompetensi Pedagogik 

Pasal 28 ayat (3) butir a dalam Standar Nasional Pendidikan, 

dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

b. Pemahaman terhadap peserta didik 

c. Pengembangan kurikulum/silabus 

d. Perancangan pembelajaran 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 
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g. Evaluasi hasil belajar 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. Pribadi guru memiliki peran yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu 

pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik, 

karena peserta didik akan cenderung mencontoh apa yang dilakukan oleh 

guru.  

Kompetensi ini akan menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi 

lainnya. Guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, 

tetapi bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan 

kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.  

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

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

dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki 

kompetensi untuk: 

a. Berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat 



49 

 

 

 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik 

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

4. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar 

Nasional Pendidikan. Secara umum, ruang lingkup kompetensi profesional 

meliputi: 

a. Mengerti dan dapat menerapkan lansadan kependidikan 

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan 

peserta didik 

c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi 

tanggung jawabnya 

d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi 

e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media dan 

sumber belajar yang relevan 

f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran 

g. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar  

h. Mampu menumbuhka kepribadian peserta didik. 

Dari keempat kompetensi di atas, dalam skripsi ini diklat peningkatan 

kompetensi guru lebih kepada diklat untuk peningkatan kompetensi pedagogik. 
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2.1.8 Kinerja Guru 

Kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan 

waktu yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai dengan norma serta 

etika yang telah ditetapkan (Supardi, 2013: 47).

Surya dalam Supardi (2013: 53) menyatakan bahwa dalam tingkatan 

operasional, guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya 

pada tingkat institusional, instruksional, dan eksperensial. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Husdarta dalam Supardi (2013: 54) yang menyatakan bahwa 

kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam mendukung 

terciptanya proses pendidikan secara efektif terutama dalam membangun sikap 

disiplin dan mutu hasil belajar siswa. Dengan demikian guru sangat menentukan 

mutu pendidikan, berhasil tidaknya proses pembelajaran, tercapai tidaknya tujuan 

pendidikan dan pembelajaran, terorganisasikannya sarana prasarana, peserta didik, 

media, alat, dan sumber belajar. 

Kinerja guru merupakan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik di bawah 

bimbingannya dengan meningkatkan prestasi hasil belajar. Kinerja guru tidak 

hanya ditunjukkan oleh hasil kerja, tetapi juga ditunjukkan oleh perilaku dalam 

bekerja seperti kejujuran, tanggung jawab, ketaatan, dan kerja sama. Kinerja guru 

dapat ditunjukkan dari seberapa besar kompetensi-kompetensi yang 

dipersyaratkan dipenuhi. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 
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Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam menjalankan tugasnya dan 

kinerja dikatakan baik jika tujuan dapat tercapai sesuai standar yang telah 

ditetapkan. Kinerja guru juga tidak hanya ditunjukan oleh hasil kerja, tetapi juga 

ditunjukkan oleh perilaku dalam bekerja.

Kinerja guru memiliki spesifikasi tertentu. Kinerja guru juga dapat dilihat 

dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki. 

Wujud perilaku yang dimaksud jika dikaitkan dengan kinerja guru yaitu kegiatan 

guru dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kinerja guru dapat 

diperlihatkan dari bagaimana guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Menilai dan memahami kinerja guru tidak 

terlepas dari peserta didik sebagai subjek didik dan tingkat prestasi belajar yang 

dicapai peserta didik merupakan gambaran kinerja guru sebagai perencana dan 

pengelola pembelajaran.  

Dalam skripsi ini, yang dimaksudkan dengan kinerja guru dalam proses 

pembelajaran adalah kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat 

diukur dengan menelaah dan menilai kinerja guru berdasarkan indikator kinerja 

guru.  

2.1.8.1 Indikator Kinerja Guru 

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang 

penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja dapat dilihat dari 

beberapa kriteria. Menurut Castetter dalam Saondi (2010: 21) mengemukakan ada 
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empat kriteria kinerja, yaitu karakteristik individu, proses, hasil, dan kombinasi 

antara karakter individu, proses, serta hasil.  

Kinerja dipengaruhi oleh kepuasan kerja, yaitu perasaan individu terhadap 

pekerjaan yang memberikan kepuasaan batin kepada seseorang sehingga 

pekerjaan itu disenangi dan digeluti dengan baik. Untuk mengetahui keberhasilan 

kinerja, perlu dilakukan penilaian dengan berpedoman pada parameter dan 

indikator yang ditetapkan serta diukur secara efektif dan efisien. As’ad dan 

Robbins dalam Saondi (2010: 22) menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian 

kinerja seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan tiga macam kriteria, 

yaitu hasil tugas, perilaku, dan ciri individu.  

Penilaian kinerja menjadi penting sebagai feed back sekaligus follow up

bagi perbaikan kinerja selanjutnya. Menilai kualitas kinerja dapat ditinjau dari 

beberapa indikator yang meliputi: untuk kerja, penguasaan materi, penguasaan 

profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara penyesuaian diri, 

kepribadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik (Sulistyorini dalam 

Saondi, 2010: 23). 

Sedangkan standar kinerja guru memiliki indikator diantaranya: 

Standar 1  : Knowledge, skills, and dispositions.

Standar 2  : Assesment system and unit evaluation 

Standar 3  : Field experience and clinical practice

Standar 4 : Diversity

Standar 5  : Faculty qualification, performance, and development 
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Standar 6 : Unit governance and resources (The National Council For 

Acreditation of Teacher Education dalam Supardi, 2014: 49) 

Indikator di atas menunjukkan bahwa standar kinerja guru merupakan 

suatu bentuk kualitas atau patokan yang menunjukkan adanya jumlah dan mutu 

kerja yang harus dihasilkan guru meliputi: pengetahuan, keterampilan, sistem 

penempatan dan unit variasi pengalaman, kemampuan praktis, kualifikasi, hasil 

pekerjaan dan pengembangan. 

Dari beberapa uaraian di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja 

guru antara lain: 

1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar. 

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan pada siswa. 

3. Penguasaan metode dan strategi mengajar. 

4. Pemberian tugas-tugas pada siswa. 

5. Kemampuan mengelola kelas. 

6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. 

7. Sikap yang dimiliki guru. 

Dalam skripsi ini, indikator di atas digunakan sebagai acuan penilaian 

kinerja guru dalam proses pembelajaran.  

2.1.8.2 Faktor-Faktor Pengaruh Kinerja Guru 

Selain menggunakan indikator di atas, dalam melakukan penilaian kinerja 

guru perlu dipertimbangkan pula faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. 

Faktor ini dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat 
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membawa dampak dalam perubahan kinerja guru. Berikut beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru.

1. Kepribadian dan Dedikasi 

Setiap pribadi memiliki ciri-ciri yang berbeda, begitu pula dengan guru. 

Ciri-ciri inilah yang membedakan antara seorang guru dengan guru lainnya. 

Kepribadian sebenarnya adalah suatu masalah abstrak yang hanya dapat 

dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam 

menghadapi setiap persoalan. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu 

yang terdiri dari unsur psikis dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan 

seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, dengan kata 

lain baik tidaknya citra seseorang ditentukan oleh kepribadian.

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam 

membina dan membimbing anak didik. Semakin baik kepribadian guru, 

semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai guru. Hal ini berarti tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari guru 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. 

2. Kemampuan Mengajar 

Kemampuan diperlukan oleh guru agar dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik. Cooper dalam Saondi (2010: 31) mengemukakan bahwa guru 

harus memiliki kemampuan merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan 

pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, memberi pertanyaan kepada siswa, 

mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan siswa, mengamati kelas, dan 

mengevaluasi hasil belajar. Kompetensi guru adalah kemampuan atau 
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kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran, guru dituntut mampu 

menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa mereka ke 

dalam pembelajaran agar anak dapat mengembangkan kompetensinya. 

Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas 

yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai, seperti 

perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, keterampilan siswa, dan 

perubahan pola kerja guru yang makin meingkat. Begitu juga sebaliknya jika 

kemampuan mengajar guru sedikit, maka tidak hanya berakibat pada 

menurunnya prestasi belajar siswa tetapi juga pada kinerja guru itu sendiri. 

3. Komunikasi 

Komunikasi adalah hal yang paling dasar ketika seseorang menjalin 

hubungan dengan yang lainnya, baik dalam kegiatan sehari-hari ataupun 

pekerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, guru perlu menjalin hubungan dan 

komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, 

guru dengan siswa, dan guru dengan personalia lainnya di sekolah. Hubungan 

dan komunikasi yang baik akan membawa konsekuensi terjalinnya interaksi 

seluruh komponen yang ada dalam sistem sekolah. Kinerja guru akan 

meningkat seiring adanya kondisi hubungan dan komunikasi yang sehat 

diantara komponen sekolah. Hal ini akan mendorong pribadi seseorang untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik.

Ada macam-macam interaksi di sekolah. Jika ditinjau dari maksud 

interaksi yang terjadi, maka ada dua macam yaitu (1) interaksi dalam konteks 

menjalankan tugas secara langsung mengarahkan pada tujuan organisasi dan 
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(2) interaksi diluar konteks pelaksanaan tugas, meskipun interaksi terjadi di 

lingkungan kerja. Hubungan yang sehat dan harmonis dalam konteks 

pelaksanaan tugas menjadi prasyarat agar produktivitas lebih meningkat.

Terbinanya hubungan dan komunikasi yang baik di dalam lingkungan 

sekolah memungkinkan guru dapat mengembangkan kreativitasnya dan ada 

respon balik dari komponen lain di sekolah atas kreativitas dan inovasi 

tersebut. Hal ini bisa menjadi motor penggerak bagi guru untuk 

meningkatkan inovasinya untuk kegiatan belajar mengajar. Pembinaan 

hubungan dan komunikasi yang baik diantara komponen dalam sekolah 

menjadi suatu keharusan dalam menunjang peningkatan kinerja.  

4. Hubungan dengan Masyarakat 

Sekolah adalah lembaga sosial yang tidak bisa dipisahkan dari 

masyarakat begitu pula sebaliknya, karena sekolah dan masyarakat 

merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan memiliki kepentingan 

yang sama. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses 

komunikasi untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhuan 

dan kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama untuk 

masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Hubungan 

sekolah dengan masyarkat ini menjadi usaha kooperatif untuk menjaga dan 

mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta saling 

pengertian antara sekolah dan personalia sekolah dengan masyarakat.

Manfaat hubungan dengan masyarakat sangat besar bagi peningkatan 

kinerja guru melalui peningkatan aktivitas-aktivitas bersama, komunikasi 
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yang kontinu dan proses saling memberi dan saling menerima serta membuat 

introspeksi sekolah dan guru menjadi giat dan kontinu. 

5. Kedisiplinan 

Disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung 

dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada 

dengan rasa senang, The Liang Gie dalam Saondi (2010: 40). Kedisiplinan 

sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengajar, 

pendidik, dan pembimbing siswa. Disiplin yang tinggi akan mampu 

membangun kinerja yang profesional sebab dengan pemahaman disiplin yang 

baik, guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, kedisiplinan seorang guru menjadi tuntutan yang 

sangat penting untuk dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan 

kinerja dan di sisi lain akan memberikan teladan bagi siswa bahwa disiplin 

sangat penting bagi siapapun apabila ingin sukses. Kondisi ini tidak hanya 

berpengaruh pada pribadi guru tetapi akan berimbas pada komponen lain 

sebagai suatu cerminan dan acuan dalam menjalankan tugas dengan baik dan 

hasil yang memuaskan. 

6. Iklim Kerja 

Sekolah merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang 

membentuk satu kesatuan utuh. Interaksi yang terjadi di sekolah merupakan 

indikasi adanya keterkaitan satu dengan lainnya guna memenuhi kebutuhan 

dan juga sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Untuk 
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menjalin interaksi-interaksi yang melahirkan hubungan harmonis dan 

menciptakan kondisi yang kondusif, maka diperlukan iklim kerja yang baik.  

Litwin dan Stringer dalam Saondi (2010: 45) mengemukakan bahwa 

iklim mempengaruhi kinerja guru. Iklim sebagai pengaruh subjektif yang 

dapat dirasakan dari sistem formal, gaya informal pemimpin dan faktor-faktor 

lingkungan penting lainnya yang menyangkut sikap atau keyakinan dan 

kemampuan memotivasi orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut.  

Jadi iklim kerja adalah hubungan timbal balik antara faktor-faktor 

pribadi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi sikap individu dan kelompok 

dalam lingkungan sekolah yang tercermin dari suasana hubungan kerjasama 

yang harmonis dan kondusif antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan 

guru lainnya, guru dengan pegawai sekolah, siswa, dan seluruh komponen 

sekolah.  

 Selain menggunakan acuan indikator, dalam skripsi ini penilaian kinerja 

guru juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya.  

2.1.8.3 Penilaian Kinerja Guru 

Berdasarkan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penilaian 

kinerja guru dalam proses pembelajaran pada skripsi ini mencangkup 7 indikator, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Kemampuan Membuat Perencanaan dan Persiapan Mengajar 

Persiapan mengajar pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka 

pendek untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan. Artinya, ada upaya 
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untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam proses 

pembelajaran terutama yang berkaitan dengan pembentukan kompetensi. 

Perencanaan mengajar biasanya berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang dibuat di awal semester atau setiap minggu, tergantung dari 

peraturan yang ditetapkan masing-masing sekolah.  

Dalam persiapan mengajar, kompetensi dasar yang akan dikuasi peserta 

didik harus jelas, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, 

bagaimana mempelajarinya, dan guru mengetahui bagaimana peserta didik 

telah menguasai kompetensi tersebut. Aspek-aspek tersebut merupakan unsur 

utama yang minimal harus ada dalam setiap perencanaan dan persiapan 

mengajar yang dijadikan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Secara keseluruhan, perencanaan dan persiapan mengajar perlu 

dilakukan agar guru lebih siap dalam pembelajaran serta tahu apa yang akan 

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

2. Penguasaan Materi 

Kemampuan penguasaan materi oleh guru merupakan adanya sikap 

profesionalisme guru terhadap materi bidang studi yang menjadi tanggung 

jawabnya yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Guru harus 

memiliki kompetensi yang berkaitan dengan tugasnya, meliputi empat 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

sosial, dan kompetensi kepribadian. Keempat kompetensi tersebut harus 

dimiliki oleh guru agar menguasai apa yang akan diajarkan dan mampu 

bertahan (survive) sebagai guru yang profesional dengan memperdalam 
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pengetahuan, mengasah keterampilan, dan memperluas wawasan serta 

pengalaman. 

Kemampuan menguasai materi oleh guru merupakan salah satu bentuk 

adanya sikap profesionalisme guru. Dengan demikian menurut Usman 

(2004), guru yang profesional merupakan guru yang memiliki kemampuan 

penguasaan dan keahlian khusus pada materi bidang keguruan dan bidang 

pendidikan yang diajarkannya, sehingga guru mampu melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

3. Penguasaan Metode dan Strategi Mengajar 

Metode pembelajaran diartikan sebagai cara yang berisi prosedur baku 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan penyajian 

materi pelajaran kepada siswa. Yamin dalam Suprihatiningrum (2013: 281) 

berpendapat bahwa metode pembelajaran merupakan cara melakukan atau 

menyajikan, menguraikan materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai 

tujuan.  

Penguasaan metode pembelajaran oleh guru berarti guru mampu 

menggunakan dan memiliki metode yang beragam dalam menyampaikan 

materi pelajaran pada siswa. Guru memiliki metode pembelajaran yang 

mampu membuat proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan siswa 

mudah memahami materi yang disampaikan. Guru juga memiliki strategi atau 

pendekatan khusus kepada siswa, sehingga untuk mencapai tujuan 

pembelajaran pun akan menjadi mudah. 

4. Pemberian Tugas pada Siswa 
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Tugas diberikan oleh guru biasanya dalam bentuk latihan soal atau 

pekerjaan rumah. Metode pemberian tugas biasanya digunakan dengan tujuan 

agar peserta didik memiliki hasil belajar yang lebih mantap karena peserta 

didik melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas, sehingga 

pengalaman peserta didik dalam mempelajari sesuatu dapat lebih terintegrasi. 

Hal ini disebabkan peserta didik mendalami situasi atau pengalaman yang 

berbeda ketika menghadapi masalah-masalah baru. 

Menurut Prasetyo (1997: 27) dalam jurnal kreatif Tadulako, terdapat tiga 

alasan pentingnya penggunaan metode tugas dalam proses pembelajaran yaitu 

apabila guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang telah diterima 

siswa lebih mantap, untuk mengaktifkan siswa mempelajari sendiri masalah 

dengan membaca sendiri, mengerjakan soal-soal sendiri, dan lain lain serta 

agar siswa lebih rajin belajar. 

5. Kemampuan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan guru untuk 

membantu menciptakan kondisi belajar yang optimal. Pengelolaan kelas 

merujuk pada penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiaatan belajar 

siswa yang berlangsung pada lingkungan sosial, emosional, dan intelektual 

anak dalam kelas menjadi sebuah lingkungan belajar yang membelajarkan. 

Fasilitas yang disediakan tersebut memungkinkan siswa belajar, tercapainya 

suasana kelas yang memberikan kepuasan, disiplin, nyaman, penuh 

semanngat sehingga terjadi pemkembangan intelektual, emosional, dan sikap 

serta apresiasi pada siswa. 



62 

 

 

 

Menurut Suprihatiningrum (2013: 310), pengelolaan kelas sebenarnya 

merupakan upaya mendayagunakan seluruh potensi kelas, baik sebagai 

komponen utama pembelajaran maupun komponen pendukungnya. 

Komponen utama adalah guru dan siswa, sedangkan komponen pendukung 

adalah sarana prasarana yang mendukung terwujudnya proses pembelajaran. 

Kemampuan mengelola kelas berarti guru mampu menciptakan suasana 

belajar dan mengkondisikan suasana pembelajaran dengan melibatkan 

komponen utama dan komponen pendukung. 

6. Kemampuan Menilai dan Mengevalusi 

Menurut Grounlund dalam Satmoko (1999: 6), penilaian merupakan 

deskripsi kualitatif dari tingkah laku siswa bisa melalui pengukuran atau 

tanpa melalui pengukuran. Dari sudut tinjauan instruksional, penilaian dapat 

diberi batasan sebagai proses sistematis dalam menentukan taraf pencapaian 

tujuan instruksional oleh siswa-siswa. Evaluasi adalah proses yang sistematis 

dalam pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi informasi untuk 

menentukan tingkat pencapaian tujuan pengajaran (Grounlund dan Linn, 

2000: 5). Jadi evaluasi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan 

terhadap pencapaian proses dan tahapan kegiatan yang dilakukan. 

Kemampuan guru dalam menilai dan mengevaluasi berarti guru mampu 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa yang dimulai dari awal, 

proses hingga akhir pembelajaran. Guru juga mampu melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui 

apakah tujuan pembelajaran dapat tercapai dan sebagai bentuk pengambilan 
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keputusan untuk langkah yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran 

berikutnya. 

7. Sikap Guru 

Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui 

gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek 

(Walgito, 2008). Sikap guru berkaitan dengan perilaku dan tindakan guru dalam 

aktivitas di sekolah yang tercermin melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan 

oleh guru. Sikap guru merupakan wujud profesional terhadap tugasnya. Menurut 

Soetjipto (2007), sikap profesional sebagai pola tingkah laku seorang guru 

terhadap profesinya. Pola tersebut terwujud pada perilaku seorang guru dalam 

melaksanakan tugas keguruannya. Pengembangan sikap profesional dapat 

dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan, pemahaman, pelatihan, dan 

penghayatan khusus yang direncanakan. 

Penilaian terhadap kinerja guru sangat diperlukan karena penilaian kinerja 

guru bermanfaat dalam mengetahui tentang perbaikan prestasi kerja, adaptasi 

kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, 

perencanaan dan pengembangan karier, penyimpangan proses staffing,

ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang 

adil, dan tantangan eksternal (Handoko dalam Supardi, 2014: 72). 

2.2 Kerangka Berfikir 

Kinerja guru adalah gambaran dari hasil kerja yang dilakukan oleh guru 

dalam periode waktu tertentu. Kinerja guru yang baik dapat dilihat melalui 

kemampuan dan kompetensi, rencana dan pengelolaan pembelajaran, hasil belajar 
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siswa, kepribadian dan sikap yang dimiliki oleh guru. Peningkatan kinerja guru 

merupakan hal yang perlu dilakukan agar guru memiliki kinerja seperti yang 

diharapkan, sehingga nantinya guru mampu melaksanakan proses pembelajaran 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Salah satu upaya peningkatan kinerja guru yaitu melalui suatu pelatihan 

guru, dimana pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap guru. Melalui pelatihan yang diikuti diharapkan guru 

dapat mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran di sekolah dan 

mengimbaskannya kepada teman sejawat. Namun, harapan yang diinginkan tidak 

selalu sesuai dengan realita yang terjadi dalam dunia pendidikan. Tentu ada 

kekurangan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan baik itu ketika kegiatan 

berlangsung maupun pasca kegiatan. 

Keberhasilan diklat sendiri dapat dilihat dari seberapa jauh guru 

mengimplementasikan hasil diklat di sekolah dan nantinya hal ini akan berdampak 

pada kinerja yang dimiliki guru dapat meningkat. Jika ada perubahan pada kinerja 

guru yang lebih baik dalam proses pembelajaran, maka diklat yang telah 

dilaksanakan berhasil dan dapat dikatakan efektif. Kerangka berfikir dapat dilihat 

pada gambar 1, sebagai berikut:  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan 

menganai evaluasi keefektifan program diklat atas kinerja guru pada 7 SD di Kota 

Semarang, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Diklat peningkatan kompetensi yang telah diselenggarakan oleh LPMP Jawa 

Tengah dilakukan dengan baik sesuai dengan manajemen diklat dan penilaian 

terhadap kinerja guru peserta diklat yang meliputi kemampuan perencanaan 

dan persiapan mengajar, penguasaan materi, penguasaan metode dan strategi 

mengajar, pemberian tugas pada siswa, kemampuan pengelolaan kelas, 

kemampuan menilai dan mengevaluasi, serta sikap guru diperoleh kriteria 

penilaian sangat baik dan secara keseluruhan sudah sesuai dengan indikator 

keberhasilan program. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

pada kinerja guru yang telah mengikuti diklat.  Artinya diklat peningkatan 

kompetensi yang telah dilaksanakan oleh LPMP Jawa Tengah efektif untuk 

meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran di SD Kota Semarang. 

2. Implementasi hasil diklat dilakukan oleh guru peserta diklat dengan baik 

yaitu mencapai perolehan persentase 79,86%. Guru telah menerapkan apa 

yang didapat dari diklat seperti metode pembelajaran yang bervariasi, 

penggunaan media pembelajaran seperti power point, video, dan film yang 

disesuaikan dengan kebutuhan materi pelajaran, penggunaan alat peraga dan
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bahan ajar, pembuatan RPP yang benar dan sesuai standar, serta pengelolaan 

kelas yang baik sehingga pembelajaran berlangsung aktif dan menyenangkan. 

Meskipun ada sedikit ketidaksesuaian antara materi yang diberikan dengan 

kurikulum yang diterapkan di masing-masing sekolah namun guru peserta 

diklat masih tetap bisa mengimplementasikan hasil diklat meskipun tidak 

seluruhnya. 

3. Implementasi hasil diklat kepada teman sejawat telah dilakukan dengan baik 

yaitu mencapai persentase 79,17%. Guru telah menyampaikan hasil diklat 

kepada guru lainnya melalui rapat guru atau rapat koordinasi, baik sebelum 

atau sesudah rapat yang biasanya diadakan pada hari Sabtu. Apa yang 

disampaikan oleh guru hanya secara garis besarnya saja tentang diklat yang 

diikuti. Untuk penjelasan yang lebih detail biasanya melalui sharing antar 

guru atau secara personal. Jadi belum ada forum yang dikhususkan untuk 

penyampaian hasil diklat secara detail dan menyeluruh. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang berkaitan 

dengan diklat peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan oleh LPMP Jawa 

Tengah adalah sebagai berikut: 

1. Diklat peningkatan kompetensi perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi 

baik secara kualitas maupun kuantitas. 

2. Diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru perlu 

dilaksanakan secara kontinue setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan guru. 
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3. LPMP Jawa Tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap diklat 

yang telah dilaksanakan baik pada diklat itu sendiri ataupun pada sekolah dan 

guru peserta diklat untuk mengetahui ketercapaian tujuan program, sehingga 

tidak hanya sekadar monitoring. 

4. Kuota guru pada setiap sekolah yang mengikuti diklat tidak hanya 1-2 guru 

tetapi diperbanyak hingga 4-5 guru setiap sekolah dan pemberian informasi 

terkait pelaksanaan diklat lebih jelas lagi. 

5. Setiap sekolah memiliki forum khusus untuk penyampaian hasil diklat 

sehingga hasil diklat dapat disampaikan secara detail dan menyeluruh. 
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