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ABSTRAK

Dwi Ratna Sulistyari. Q 100040111. PENGELOLAAN  PEMBELAJARAN
GURU : Studi Situs  SMP Negeri 2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo. Tesis  M.Pd.
Pascasarjana UMS. 2012

Penelitian ini difokuskan pada : Bagaimana pengelolaan  pembelajaran
dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di
SMP Negeri 2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo. Fokus penelitian tersebut dibagi
menjadi tiga subfokus : 1) Bagaimana guru dalam  pembelajaran di SMP Negeri 2
Kartasuro Kabupaten Sukoharjo! ; 2) Bagaimana pelaksanaan  pembelajaran guru di
SMP Negeri 2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo!; 3) Bagaimana pelaksanaan evaluasi
guru dalam  pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo!

Subjek penelitian adalah kepala sekolah, ketua komite, dan guru.
Pendekatan penelitian menggunakan etnografi. Metode pengumpulan data
menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis
data menggunakan trianggulasi.

Hasil penelitian yaitu :  1) Kinerja guru dalam persiapan pembelajaran di
SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Dalam persiapan pembelajaran guru
memiliki tugas untuk mempersiapkan perngkat pembelajaran yang di dalamnya ada
rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan rencana evaluasi serta alat peraga
yang relevan dengan mata pelajaran yang menjadi kompetensinya; 2) Kinerja
guru dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten
Sukoharjo. Pelaksanaan pembelajaran merupakan tugas dan tanggung jawab guru
sesuai alokasi waktu atau jam tatap muka di dalam kelas atau ruang lain sesuai mata
pelajaran masing-masing, sehingga optimal dapat diterima dan dikuasai oleh siswa.
Dalam pelaksanaannya guru berpedoman pada kurikulum yang berlaku, mengamati
perkembangan perilaku siswa, dan sebagainya; 3) Kinerja guru dalam evaluasi
pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Evaluasi yang
dirasakan guru di SMP Negeri 2 Kartasuro Sukoharjo dapat membawa dan membuat
guru lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Kinerja merupakan
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok guru dalam sebuah
organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Karena itu, sebuah
lembaga apapun harus dan perlu memperhatikan faktor, jika tidak dikhawatirkan
akan mempengaruhi kinerja seorang guru. Evaluasi merupakan gambaran persepsi
dari siswa setelah melalui  pembelajaran.

Kata Kunci :  pengelolaan pembelajaran, kinerja guru.
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ABSTRAK

Dwi Ratna Sulistyari. Q 100040111. MANAGEMENT of TEACHER
INSTRUCTIONAL PROCESS : Instructional Situs Junior High School State 2
Kartasuro of Regency Sukoharjo. Thesis.  Postgraduate. UMS. 2012

This research focussed at : How management of instructional process in the
implementation Curriculum Level of Set of Education in Junior High School State 2
Kartasuro of Regency Sukoharjo. While sub focus research : 1) How teacher in
process of instructional in Junior High School State 2 Kartasuro of Regency
Sukoharjo? ; 2) How execution of instructional process of teacher in Junior High
School State 2 Kartasuro of Regency Sukoharjo?; 3) How execution of evaluation of
teacher in process of instructional in Junior High School State 2 Kartasuro of
Regency  Sukoharjo?

Research subject are headmaster, committee chief, and teacher. Research
approach applies ethnography. Data collecting method applies in-depth interview,
observation and documentation. Data analytical technique applies trianggulation.

Result of this research are that : 1) Performance teacher in instructional
preparation in Junior High School State 2 Kartasura of Regency Sukoharjo.  In
preparation of teacher instructional own the duty to draw up the peripheral
instructional which in it there is plan the instructional execution, syllabus, and plan
the evaluation and also relevant physic appliance with the subject becoming its
interest; 2) Performance learn in instructional execution in Junior High School State
2 Kartasura of Regency Sukoharjo.  Instructional Execution represent the duty and
responsibility learn according to allocation of time or clock look in the face in other;
dissimilar space or class according to subject of each, acceptable optimal so that and
mastered by student. In its execution learn the guidance of at curriculum going into
effect, perceiving behavioral growth of student, etcetera 3) Performance learn in
instructional evaluation in Junior High School State 2 Kartasura of Regency
Sukoharjo; 3) Evaluation felt by teacher in Junior High School State 2 Kartasuro
Sukoharjo can bring and make the more motivated teacher to increase its
performance quality. Performance represent result of job which can be reached by
somebody or a group of teacher in a organization as according to authority and its
responsibility. In consequence, a any institute have to and require to pay attention to
the factor, is otherwise felt concerned about will influence the performance of a
teacher. Evaluate to represent the perception picture from student after through/
passing instructional process.

Keyword : management of instructional, teacher performance.
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Pendahuluan

Pembelajaran adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara siswa

dengan guru dan antara sesama siswa dalam  pembelajaran. Pengertian interaksi

mengandung unsur saling memberi dan menerima. Dalam interaksi belajar mengajar

ditandai sejumlah unsur : tujuan yang hendak dicapai, siswa, guru dan sumber

belajar lainnya, bahan pelajaran, dan metode yang digunakan untuk menciptakan

situasi belajar mengajar. Hakekat belajar adalah suatu  perubahan sikap, tingkah

laku, dan nilai setelah terjadinya interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar ini

selain guru dapat berupa buku, lingkungan, atau sesama pembelajar (sesama siswa).

Sedangkan istilah mengajar dalam pengertian di atas adalah kegiatan dalam

menciptakan situasi yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Dengan demikian

mengajar tidak harus merupakan  tranformasi pengetahuan dari guru kepada siswa.

itu merupakan  pembelajaran. Tugas guru adalah menciptakan situasi siswa belajar.

Berdasarkan kondisi nyata di SMP Negeri 2 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo

memiliki 1 kepala sekolah, 48 guru, 5 tenaga administrasi/ tata usaha, dan 3 penjaga

sekolah. Khusus terkait dengan guru, dalam pengelolaan  pembelajaran dan

mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) masih perlu

dioptimalkan, terutama dalam hal  pembelajaran, pelaksanaan  pembelajaran, dan

pelaksanaan evaluasi guru dalam pembelajaran, bahkan dipandang perlu untuk

meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan, workshop,

melaksanakan inovasi pembelajaran, dan sebagainya.

Pengelolaan pembelajaran adalah berbagai jenis kegiatan yang dengan

senagaja dilakukan oleh guru, dengan tujuan untuk menciptakan dan

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya  berlajar mengajar. Di dalam

pengelolaan  belajar mengajar kegiatan guru merupakan satu kesatuan yang utuh

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut (Departemen

Pendidikan dan Kebudayaaan Republik Indonesia. 2007: 7).

Kegiatan guru sesudah  belajar mengajar selesai, antara lain : mengadakan

evaluasi hasil belajar peserta didik, memberi nilai terhadap hasil kegiatan peserta

didik, mengadakan remidi apabila terdapat kekurangan-kekurangan sesudah  belajar

mengajar terlaksana (Entang dan Joni, 2007: 11).
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Dokumen KTSP disusun secara bersama oleh kepala sekolah, guru, komite

sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Sekolah melaksanakan

kegiatan pembelajaran mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam KTSP.

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaanKTSP maka keterlaksanaannya baik dari

segi dan hasil perlu dievaluasi berkala secara internal sekolah. Hasil evaluasi

merupakan umpan balik untuk penyusunan KTSP tahun berikutnya.

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja.

Pembelajaran hakekatnya suatu , yaitu  mengatur, mengorganisasi lingkungan yang

ada di sekitar siswa, dapat menimbulkan motivasi siswa melakukan  belajar.

Pembelajaran adalah aktivitas mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga

menciptakan kesempatan bagi siswa untuk melakukan  belajar efektif (Hamalik,

2002: 2).

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan

sengaja untuk melihat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang

program itu sendiri, diantaranya program adalah rencana dan kegiatan yang

direncanakan dengan seksama. Jadi dengan demikian melakukan evaluasi program

adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat

keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto, 2007: 290).

Kinerja guru memberikan iklim yang kondusif dalam pendidikan. Konsep

kinerja guru beberapa dimensi, antara lain memberikan kontribuasi pada kelas

pembelajaran, menjadi pusat perhatian, membuat perencanaan pembelajaran,

menyampaikan materi pembelajaran, mengadakan penilaian, pengayaan, dan

aktivitas lain terkait dengan pendidikan masa depan siswa (Ames. 2005: 59)..

Kinerja guru dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mengajar

dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di luar lembaganya, membekali

keterampilan dan pengetahuan yang seimbang (Geller. 2006: 5)..

Pembelajaran diambil dari terjemahan kata "Instructional". Seringkali orang

membedakan kata pembelajaran ini dengan "pengajaran", akan tetapi tidak jarang

pula orang memberikan pengertian yang sama untuk kedua kata tersebut. Kata

pembelajaran dan kata pengajaran dapat dibedakan pengertiannya. Kalau kata

pengajaran hanya ada di dalam konteks guru-siswa di kelas formal, sedangkan kata

pembelajaran tidak hanya ada dalam konteks guru-siswa di kelas formal, akan tetapi
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juga meliputi kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri oleh guru secara fisik di

dalam kata pembelajaran ditekankan pada kegiatan belajar siswa melalui usaha-

usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi

belajar. Dengan definisi seperti ini, kata pengajaran lingkupnya lebih sempit

dibanding kata pembelajaran. Di pihak lain ada yang berpandangan bahwa kata

pembelajaran dan kata pengajaran pada hakekatnya sama, yaitu suatu  interaksi

antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Riyana. 2007:

2).

pembelajaran merupakan suatu  yang mengandung serangkaian perbuatan

guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi

edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”  pembelajaran merupakan interaksi semua

komponen atau unsur yang terdapat dalam pembelajaran yang satu sama lain saling

berhubungan dalam sebuah rangkaian untuk mencapai tujuan (Usman. 2004: 1).

Kegiatan dalam pengelolaan kelas dibedakan dua macam. Pertama kegiatan

pencegahan dan kedua kegiatan penyembuhan (dimensi preventif dan kuratif).

Dimensi preventif yaitu usaha untuk menyediakan kondidi dan situasi baik fisik

maupun sosial-emosional (psikologis) sehingga tercapai kondisi yang optimal untuk

berlangsungnya  belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dimensi kuratif adalah

usaha perbaikan terhadap terjadinya penyimpangan atau gangguan kondisi optimal.

Kegiatan kuratif adalah usaha perbaikan terhadap terjadinya penyimpangan atau

gangguan kondisi optimal. Kegiatan perbaikan ini meliputi tindakan yang segera

harus dilakukan guru pada saat terjadinya gangguan dan tindakan penyembuhan

terhadap tingkah laku yang menyimpang (Entang, 2001: 8).

Dengan kondisi belajar yang baik diharapkan  belajar mengajar akan

berlangsung dengan baik pula.  pembelajaran yang baik akan meminimalkan

kemungkinan terjadinya kegagalan serta kesalahan dalam pembelajaran. Maka dari

itu penting sekali bagi seorang guru memiliki kemampuan menciptakan kondisi

belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal

dalam kegiatan instruksional kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu

faktor yang juga harus dikuasai oleh seorang guru, di samping faktor-faktor lainnya

(Nasrun, 2001: 429)
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Kebijakan penerapan KTSP dan pemberian otonomi pendidikan juga

diharapkan melahirkan organisasi sekolah yang sehat serta terciptanya daya saing

sekolah. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan pembelajaran

berbasis teknologi informasi yang sangat pesat, hendaknya sekolah menyikapinya

dengan seksama agar apa yang dicita-citakan dalam perubahan paradigma

pendidikan dapat segera terwujud (Sutrisno, 2007 : 1).

Acuan untuk meninjau kebutuhan hasil pendidikan untuk masa yang akan

datang adalah kondisi sosio-ekonomi dan politik di tanah air. Telah disadari bahwa

masyarakat adalah pengguna jasa pendidikan, sedangkan pemerintah sebagai

pengayom masyarakat harus memenuhi tuntutan masyarakat termasuk

merencanakan masa depan masayarakat sebagi komponen bangsa. Pendidikan

berdiri di tengah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Rencana

pemerintah untuk masa depan masyarakat dipersiapkan melalui media pendidikan

untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Indoneia yang handal. (Agung, 2007: 4).

Penyusunan KTSP juga merupakan kegiatan program rutin tahunan yang

dilaksanakan secara periodik dalam siklus tahun pelajaran, sehingga dokumen yang

disusun sesuai dengan karakteristik peserta didik, situasi dan kondisi sekolah (baik

internal maupun eksternal) dalam tahun pelajaran yang terkait (Sudaryanta, 2007: 6).

Namun pihak Dinas Pendidikan di sana yang seharusnya berperan sebagai

supervisor malah tidak memahami KTSP itu sendiri. Dikonfirmasi tentang nama

daerahnya, Mungin tak hendak menyebutkan (Andini, 2007: 3).

Kata pengajaran lingkupnya lebih sempit dibanding kata pembelajaran. Di

pihak lain berpendapat, bahwa kata pembelajaran dan kata pengajaran pada

hakekatnya sama, yaitu suatu  interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai

tujuan yang telah ditentukan (Riyana.2007: 1).

Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja.

Pembelajaran hakekatnya suatu , yaitu  mengatur, mengorganisasi lingkungan yang

ada di sekitar siswa, dapat menimbulkan motivasi siswa melakukan  belajar.

Pembelajaran adalah aktivitas mengatur lingkungan sebaik-baiknya sehingga

menciptakan kesempatan bagi siswa untuk melakukan  belajar secara efektif

(Hamalik, 2002: 2).
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Belajar dan mengajar adalah dua jenis kegiatan yang satu dengan yang

lainnya saling berhubungan erat dalam suatu situasi. Belajar itu biasanya diartikan

khusus kepada keaktifan siswa. Sedangkan mengajar itu dikhususkan pada keaktifan

guru (Siahaan, 1987: 2).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi-strategi yang bersifat

interaktif, seperti observasi langsung, partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-

dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain

(Sukmadinata, 2006: 95).

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan pendekatan

etnografi. Studi etnografi (ethnographic studies) mendeskripsikan dan

menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau . Meskipun makna budaya itu

sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan,

bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup (Sukmadinata, 2006 : 62).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata, hasil

wawancara, observasi, hasil analisis dan dokumentasi yang mendukung penelitian

ini. Data hasil wawancara diperoleh dari kepala sekolah dan guru. Jenis data dari

hasil observasi berupa catatan lapangan tentang manajemen guru dalam

pembelajaran inovatif digali secara mendalam. Sumber data penelitian adalah

sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan dengan

informan, sedangkan sumber data sekunder berupa hasil studi dokumen yang

diperoleh dalam penelitian. Untuk penentuan informan bahwa setelah peneliti

melakukan prasurvei sebagai studi pendahuluan, peneliti menetapkan pihak-pihak

yang menjadi subjek nara sumber yang terdiri dari informan. Untuk keperluan

penelitian ini, pemilihan informan dilakukan secara purposive yaitu berdasarkan

maksud dan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan

pertimbangan kemampuan mereka untuk memberi informasi yang diperlukan dalam

penelitian, yaitu : kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan guru serta orangtua

peserta didik sebagai anggota masyarakat (kelompok sosial di luar sekolah).
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Kehadiran peneliti di lapangan sebagai instrumen dan peserta. Pengumpulan

data menggunakan wawancara mendalam (in depth interview), metode observasi

berperan, metode dokumentasi. Analisis data selama pengumpulan data dan analisis

data setelah pengumpulan data. Untuk menjamin validitas data dilaksanakan usaha-

usaha pengamatan secara terus menerus, trianggulasi data, dan membicarakan

dengan orang lain (rekan-rekan sejawat yang banyak mengetahui dan memahami

masalah yang diteliti). Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan

rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga mengandung beberapa maksud sebagai salah

satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakter guru dalam  pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten

Sukoharjo dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Setting pengajaran konstruktivistik yang mendorong konstruksi

pengetahuan secara aktif memiliki beberapa ciri: (1) menyediakan peluang

kepada siswa belajar dari tujuan yang ditetapkan dan mengembangkan ide-ide

secara lebih luas; (2) mendukung kemandirian siswa belajar dan berdiskusi,

membuat hubungan, merumuskan kembali ide-ide, dan menarik kesimpulan

sendiri; (3) sharing dengan siswa mengenai pentingnya pesan bahwa dunia

adalah tempat yang kompleks di mana terdapat pandangan yang multi dan

kebenaran sering merupakan hasil interpretasi; (4) menempatkan pembelajaran

berpusat pada siswa dan penilaian yang mampu mencerminkan berpikir divergen

siswa.

Sesuai temuan hasil penelitian di SMP Negeri 2 Kartasura Kabupaten

Sukoharjo karakter guru dalam pembelajaran pada konteks Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan, antara lain : (1) fasilitator; (2) manajer; (3) demonstrator; (4)

administrator; (5) motivator; (6) organisator; dan (7) evaluator. Sebagai

fasilitator guru berperan untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan

pembelajaran, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan media dan sumber

belajar. Sebagai manajer pembelajaran guru berperan dalam menciptakan

suasana / iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman,



11

11

melalui pengelolaan kelas yang baik. Peran sebagai demonstrator dapat

ditunjukkan dengan penampilan guru yang menjadi acuan bagi siswa. Sebagai

administrator guru memungsikan penggunaan dokumentasi dan data siswa untuk

keperluan pembinaan dan bimbingan. Sebagai organisator peran yang

diharapkan pada guru dalam mengorganisasi siswa, baik secara kelompok

maupun individual, sehingga tetap terjaga keharmonisan diantara siswa. Guru

sebagai evaluator harus memiliki kemampuan untuk mengukur ketercapaian

tujuan pembelajaran pada masing-masing siswa dan kelompok siswa, serta

mampu menggunakannya sebagai alat untuk penentuan tindak lanjut.

2. Kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri 2 Kartasura

Kabupaten Sukoharjo dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)

Dalam pembelajaran, guru wajib menyampaikan tujuan yang akan

dicapai hari ini, yaitu mengetahui sistem pernapasan beberapa hewan dan

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pernapasan.  Selanjutnya, guru harus

memotivasi siswa, misalnya dalam pembelajaran biologi  dengan menunjukkan

beberapa gambar hewan (belalang, cacing tanah, ikan, katak, kadal dan burung).

Guru bertanya kepada siswa tentang beberapa aspek penting pada sistem

pernapasan manusia yang telah diketahui siswa. Selanjutnya guru berdiskusi

dengan siswa tentang bagaimana cara bernapas hewan-hewan pada gambar yang

ditunjukkan itu.

Dalam pembelajaran, para guru relatif sulit mengakomodasi pengetahuan

awal siswa. Oleh sebab itu, isu mengenai pengetahuan awal yang kurang ilmiah

yang berurat berakar secara kuat di benak siswa hendaknya secara kontinu

menjadi pemikiran bagi para guru, para pengambil keputusan pendidikan, dalam

rangka mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Dua faktor cukup esensial

dalam pembelajaran yang bermakna, yaitu orientasi desain dan evaluasi

pembelajaran. Pembelajaran hendaknya mencoba menggali kesulitan-kesulitan

belajar para siswa berbasis pengetahuan awal dengan desain pembelajaran

berorientasi pada fenomena dunia nyata. Pembelajaran hendaknya diupayakan

dapat memberdayakan pengetahuan awal dan evaluasi yang komprehesif, kerja
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individu berbasis proyek, pemecahan masalah kolaboratif, dan kerja kooperatif

dalam kelompok-kelompok kecil. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian

integral pendekatan konstruktivistik

Masalah peningkatan kualitas pendidikan merujuk pada peningkatan

belajar mengajar ( pembelajaran). Adanya peningkatan belajar mengajar, siswa

dapat mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi materi pelajaran

yang akan disampaikan oleh guru sehingga dapat meningkatkan prestasi

belajarnya. Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa antara lain

fasilitas pendidikan dan kesiapan belajar siswa. belajar mengajar memerlukan

fasilitas pendidikan atau sarana prasarana belajar yang memudahkan siswa

dalam belajar sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Siswa

yang kurang mempersiapkan diri dalam belajar atau menghadapi materi

pelajaran yang disampaikan guru akan mempengaruhi prestasi belajarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas pendidikan

dan kesiapan belajar siswa baik secara parsial maupun simultan terhadap prestasi

belajar. Serta untuk mengetahui variabel bebas fasilitas pendidikan dan

kesiapan belajar) manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel

terikat (prestasi belajar).

3. Kinerja guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran di SMP Negeri 2

Kartasura Kabupaten Sukoharjo dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)

Secara umum evaluasi dalam lingkungan organisasi sekolah adalah

merupakan upaya-upaya untuk mencegah dampak negatif yang diperkirakan

akan terjadi atau telah terjadi karena adanya rencana kegiatan atau

menanggulangi dampak negatif yang timbul sebagai akibat adanya suatu

kegiatan/usaha. Lingkungan dalam konteks mencegah atau mengendalikan

dampak negatif dari suatu rencana kegiatan dapat dilakukan melalui  analisis

mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan sekolah

dan/atau upaya pemantauan lingkungan sekolah.

Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks dan terus menerus

untuk mengetahui  dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai
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tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi juga meliputi rentangan yang cukup luas,

mulai dari yang bersifat sangat informal sampai dengan yang sangat formal.

Pada tingkat yang sangat informal Evaluasi Kurikulum.berbentuk perkiraan,

dugaan atau pendapat tentang perubahan-perubahan yang telah dicapai oleh

program sekolah. Pada tingkat yang lebih formal Evaluasi Kurikulum. meliputi

pengumpulan dan pencatatan data. sedangkan pada tingkat yang sangat formal

berbentuk pengukuran berbagai bentuk kemajuan kearah tujuan yang telah

ditentukan

Menurut Arikunto (1999: 290) "Evaluasi program adalah suatu

rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat keberhasilan

program". Ada beberapa pengertian tentang program itu sendiri, diantaranya

program adalah rencana dan kegiatan yang direncanakan dengan seksama. Jadi

dengan demikian melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari

kegiatan yang direncanakan.

Yang menjadi titik awal dari kegiatan evaluasi program adalah

keingintahuan penyusun program untuk melihat apakah tujuan program sudah

tercapai atau belum. Jika sudah tercapai bagaimana kualitas pencapaian kegiatan

tersebut, jika belum tercapai bagaimanakah dari rencana kegiatan yang telah

dibuat yang belum tercapai, apa sebab bagian rencana kegiatan tersebut belum

tercapai, adakah factor lain yang mempengaruhi ketidakberhasilan program

tersebut.

Penutup

Karakter guru dalam pembelajarann yaitu guru memiliki tugas untuk

mempersiapkan perangkat pembelajaran atau minimal rencana pelaksanaan

pembelajaran yang di dalamnya juga memuat silabus, standar kompetensi,

kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu,  langkah-langkah pelaksanaan

pembelajaran, dan rencana evaluasi serta alat peraga yang relevan dengan mata

pelajaran yang menjadi kompetensinya.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan tugas dan tanggung jawab guru sesuai

alokasi waktu atau jam tatap muka di dalam kelas atau ruang lain sesuai dengan
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mata pelajaran masing-masing, sehingga optimal dapat diterima dan dikuasai oleh

siswa. Dalam pelaksanaannya guru berpedoman pada kurikulum yang berlaku, yaitu

KTSP, mengamati perkembangan dan perubahan perilaku siswa yang lebih baik, dan

sebagainya.

Evaluasi yang dirasakan guru di SMP Negeri 2 Kartasuro Sukoharjo dapat

membawa dan membuat guru lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas

kinerjanya. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau

sekelompok guru dalam sebuah organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung

jawabnya. Karena itu, sebuah lembaga apapun harus dan perlu memperhatikan

faktor, jika tidak dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja seorang guru. Evaluasi

merupakan gambaran persepsi dari siswa setelah melalui  pembelajaran.

Untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan nasional yang kondusif,

maka peneliti mengimplikasikan hasil penelitian ini, yaitu guru merupakan subjek

pembangunan yang vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, untuk

itu perlu ditingkatkan mutu kinerja dan perannya dalam pembangunan.
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