
BAB I                                                                                                          

PENDAHULUAN 

 

Proses pelaksanaan kebijakan pendidikan perlu mendapatkan perhatian 

khusus. Karena hampir disetiap elemen-elemen pendidikan memiliki kekurangan 

yang perlu mendapatkan perbaikan. Mulai dari formulasi, legitimasi, 

implementasi, komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam kebijakan 

pendidikan. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan 

pendidikan  merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan 

evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan 

telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam 

mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan 

pengolaan tahap formulasi. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi dini sejak 

dilakukan formulasi kebijakan akan mencegah terjadinya kegagalan dalam 

pelaksanaan kebijakan. Karena, evaluasi kebijakan pendidikan bertujuan untuk 

mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan.Selain itu, dengan diadakannya evaluasi akan dapat diketahui 

dampak serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sehingga akan 

mencegah terjadinya kegagalan yang lebih besar.  

 

A. Latar Belakang  

      Pada masa reformasi ini peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah 

satu garapan pemerintah, salah satu indikatornya adalah dikeluarkannya UU 

Sisdiknas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 



mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa, 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Suatu usaha menyiapkan  sumber daya manusia yang berkualitas seperti 

yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional diatas, maka kualitas 

pendidikan di Indonesia harus selalu ditingkatkan. Peningkatan kualitas 

pendidikan tentunya harus didukung dengan adanya peningkatan kualitas tenaga 

kependidikannya. Adapun yang dimaksud dengan tenaga kependidikan 

merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, 

yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 

mengembangkan, mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang 

kependidikan (Hamalik 2003). 

Guru merupakan tenaga kependidikan yang memiliki tugas utama untuk 

mendidik, mengajar, melatih, serta mengarahkan peserta didik agar memiliki 

kesiapan dalam menghadapi persaingan global yang semakin  ketat dengan 

bangsa lain. Oleh karena itu kedudukan guru sebagai tenaga professional 

sangatalah penting dalam terwujudnya visi dan misi penyelenggaraan 

pembelajaran pada satuan pendidikan dimana ia melaksanakan tugasnya. 

Dewasa ini pendidikan di Indonesia berkembang dengan pesat, dengan 

kondisi seperti ini guru dituntut memeliki wawasan yang luas dalam 

perkembangan pendidikan. Peran dari seorang guru dipandang dari sisi tugas dan 

tanggung jawabnya tidaklah ringan. Untuk itu seorang guru selayaknya 



mendapatkan perhatian yang ideal. Kinerja seorang guru dikatakan baik jika guru 

telah melakukan unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang 

tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, 

kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan 

pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan yang 

menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur, dan objektif dalam 

membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Membahas masalah 

kualitas dari kinerja guru tidak terlepas dari pencapaian hasil belajar. Hal ini 

karena kinerja guru sangat menentukan keberhasilan proses belajar yang efektif 

dan efisien srhingga tujuan pendidikan dapat tercapai dan terwujud dari hasil 

belajar siswa yang baik yang pada akhirnya dapat mencetak lulusan yang 

berkualitas. 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya 

melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan 

pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang 

dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan 

pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan 

memperbaiki mutu guru di Indonesia. 

Menurut Robet Bacal (2005) kinerja adalah proses komunikasi yang 

berlangsung terus menerus, yang dilaksanakan kemitraan, antara seorang guru 

dan siswa dengan terjadinya proses komunikasi yang baik antar kepala sekolah 

dengan guru, dan guru dengan siswa dalam proses pembelajaran dapat 

mempercepat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, 



dan ini merupakan suatu sistem kinerja yang memberi nilai tambah bagi sekolah 

dalam rangka meningkatkan kualitas siswa dalam belajar. “Kinerja sebagai suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu”(Hasibuan (2003 ). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh 

dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1)kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) 

sosial, dan (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam 

kinerja guru. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah 
penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru 
dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Selain itu, 
kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dalam usaha seseorang 
guru yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam 
situasi tertentu. Kinerja yang optimal merupakan harapan semua pihak 
namun kenyataan dilapangan menunjukkan masih ada beberapa guru yang 
kinerjanya belum optimal.  
 
Observasi di SMA Muhammadiyah 1 Gresik  pada bulan mei  tahun 2012 

terlihat bahwa kinerja guru dirasakan masih belum memuaskan. Dalam realitas 

sehari-hari masih diketemukan adanya gejala-gejala antara lain : 1) keterlambatan 

sebagian guru di sekolah  2) kurangnya kemauan guru  dalam partisipasi  

kegiatan sekolah  3) kurangnya kesiapan guru dalam melakukan tugasnya sebagai 

guru. 4) masih adanya guru yang kurang komitmen terhadap perserikatan 

muhammadiyah. Menurut Mathis dan Robert L. Jackson (2001) banyak faktor 

yang mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja, antara lain : 1) 



kemampuan, 2) motivasi, 3) dukungan yang diterima, 4) keberadaan pekerjaan 

yang mereka lakukan dan 5) hubungan mereka dengan organisasi. 

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja guru antara 

lain dengan peningkatan profesionalitas guru melalui pelatihan-pelatihan, 

seminar, kursus-kursus atau pendidikan formal yang tinggi serta pembinaan dan 

pengembangan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Dalam 

pelaksanaannya kita tidak hanya menuntut keahlian dari para ahli pengembang 

kompetensi guru saja melainkan juga harus memperhatikan berbagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja seorang guru.  

Selain itu hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kinerja guru yang 

tinggi diperlukan adanya motivasi dari guru untuk meningkatkan kinerjanya 

secara utuh, Seorang guru harus menunjukkan perilaku yang kuat yang diarahkan 

untuk menuju suatu tujuan tertentu, adanya keinginan dan hasrat yang lebih 

mengarah pada tingkah laku yang berorientasi pada tercapainya standar of 

excellent. Orientasi tersebut mengarah pada peran guru yang sering kali 

diposisikan sebagai faktor penting untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan 

profesi. Guru perlu semangat dan keinginan yang tinggi untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kemampuan dan motivasi yang 

tinggi didasarkan pada keinginan yang kuat dari setiap guru untuk berkarya. 

Namun seiring dengan perkembangan dan perubahan seringkali posisi guru 

dihadapkan pada tantangan yang cukup krusial. Aspek penghargaaan terhadap 

guru sering kali tidak sesuai dengan tuntutan dan peran guru dalam mengemban 

amanah, aspek yang kurang diperhatikan adalah tingkat kesejahteraan yang 

seringkali dihadapkan pada standarisasi yang memaksa. Setidaknya guru sebagai 

status sosial yang seringkali tersingkir oleh kepentingan dasar yang ada pada 



setiap guru. Keberadaan ini menunjukkan bahwa motivasi guru perlu didukung 

oleh perangkat yang mengarah pada kebutuhan untuk meningkatkan prestasi yang 

mengarah pada kinerja guru yang berkualitas. Untuk itu perlu didukung pula pola 

kerja yang saling mendukung. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah suasana 

lingkungan kerja dalam organisasi dimana guru mengaktualisasikan diri. 

Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja guru.  Dapat diartikan bahwa linkungan pembelajaran di kelas maupun di 

sekolah mempengaruhi baik langsung maupun tak langsung terhadap proses 

kegiatan belajar mengajar. Demikian pula profesionalisme dan partisipasi 

personal dalam kegiatan sekolah. 

       Untuk mengetahui apakah kinerja seorang guru sudah cukup optimal atau 

belum dapat dilihat dari berbagai indikator. Menurut Simamora (2000), 

indikator-indikator kinerja meliputi: 1) keputusan terhadap segala aturan yang 

ditetapkan organisasi; 2) dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa 

kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling rendah); dan 3) ketepatan 

dalam menjalankan tugas. Ukuran kinerja secara umum yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi: 1) mutu 

kerja; 2) kuantitas kerja; 3) pengetahuan tentang pekerjaan; 4) pendapat atau 

pernyataan yang disampaikan; 5) keputusan yang diambil; 6) perencanaan kerja; 

dan 7) daerah organisasi kerja. Sedang kinerja untuk tenaga guru umumnya 

dapat diukur melalui: 1) kemampuan membuat perencanaan; 2) kemampuan 

melaksanakan rencana pembelajaran; 3) kemampuan melaksanakan evaluasi; 

dan 4) kemampuan menindaklanjuti hasil evaluasi. 

  Moh. Uzer Usman (2006 ) mengemukakan beberapa indikator kinerja 
untuk dapat dilihat peran guru dalam meningkatkan kemampuan dalam 
proses belajar-mengajar. Indikator kinerja tersebut adalah: 1) Kemampuan 
merencanakan belajar mengajar; yang meliputi: a) menguasai garis-garis 



besar penyelenggaraan pendidikan; b) menyesuaikan analisa materi 
pelajaran’ c) menyusun program semester; d) menyusun program atau 
pembelajaran; 2) Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, 
yang meliputi: a) tahap pra instruksional; b) tahap instruksional; c) tahap 
evaluasi dan tidak lanjut; dan 3) Kemampuan mengevaluasi, yang 
meliputi: a) evaluasi normatif; b) evaluasi formatif; c) laporan hasil 
evaluasi dan d) pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Nana 
Sudjana (2004) mengemukakan seperangkat kemampuan yang harus 
dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu: 1) menguasai bahan; 2) 
mengelola program belajar mengajar; 3) mengelola kelas; 4) mengunakan 
media atau sumber belajar; 5) menguasai landasan pendidikan; 6) 
mengelola interaksi belajar-mengajar; 7) menilai prestasi belajar-
mengajar; 8) mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan; 9) mengenal 
dan meyelenggarakan admistrasi sekolah dan 10) memahami dan 
menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.  
  Depdiknas (2000) mengemukakan tujuh unsur yang merupakan 

indikator kinerja guru, yaitu: 1) penguasaan landasan kependidikan, 2) 

penguasaan bahan pembelajaran, 3) pengelolaan proses belajar mengajar, 4) 

penggunaan alat pelajaran, 5) pemahaman metode penelitian untuk peningkatan 

pembelajaran, dan 6) pemahaman administrasi sekolah. Schacter (2000: 14) 

membagi indikator kinerja guru dalam tiga bagian, yaitu: 1) keterampilan, 

pengetahuan, dan tanggung jawab guru, 2) pencapaian prestasi siswa pada level 

kelas, dan 3) pencapaian prestasi sekolah. Dengan adanya indikator tersebut perlu 

diadakannya evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh DIKDASMEN dalam 

penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh sekolah Muhammadiyah berdasarkan 

keputusan pimpinan pusat muhammadiyah  yang berdasarkan UU nomer 2003 

tentang sistem pendidikan Nasional dan dimuat dalam surat keputusan pimpinan 

pusat Muhammadiyah nomer 1138/Kep/1.0//B/208 tentang pedoman majlis 

pendidikan dasar dan menengah. Penilain kinerja pegawai diatur dalam BAB VII 

pasal 27 tentang unsur atau indikator penilaian kinerja pegawai: 1) Kesetiaan, 2) 

Prestasi  Kerja , 3) Tanggung Jawab,  4).Ketaatan ,5)  Kejujuran, 6) kerjasama, 7) 

Prakarsa dan 8) kepemimpinan. 

 



     Motivasi kerja guru juga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi kinerja guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Motivasi 

merupakan kekuatan pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu kegitan 

yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Dengan demikian semakin 

tinggi motivasi seseorang maka semakin tinggi pula kinerjanya begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah motivasi seseorang maka semakin rendah pula 

kinerjanya. Apabila para guru mempunyai motivasi kerja yang tinggi, mereka 

akan terdorong dan berusaha meningkatkan kemampuannya dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang berlaku 

disekolah sehingga memperoleh hasil kerja yang maksimal. Guru memilki peran 

yang sangat besar dalam pendidikan, dipundaknya dibebani suatu tanggung 

jawab atas mutu pendidikan. Maka dari itu guru harus mengembangakan dirinya 

dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran. Sekolah sekarang sudah dihadapkan pada persaingan dan teknologi 

yang tidak bersekala nasional akan tetapi sudah internasional, baik sekolah negeri 

maupun swata. Maka dari itu profesionalitas seorang guru harus diikuti oleh 

motivasi kerja guru dalam mengembangkan kurikulum disekolah akan berguna, 

apabila guru mempunyai keinginan, bertanggung jawab, minat, penghargaan dan 

meningkatkan dirinya dalam melaksanakan tugas kegiatan mengajar. Demikian 

halnya dengan kinerja guru ditentukan oleh tingkat sejauhmana keterlibatan guru 

dalam kegiatan di sekolah  lingkungan kerjanya.  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja guru-guru SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik, maka Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Gresik 

menyusun dan mengimpelemtasikan peraturan tentang penilaian kinerja guru 

yang akan di evaluasi dalam penelitian ini. Kompetensi tersebut termasuk dalam 



dimensi kompetensi evaluasi pendidikan. Berdasarakan latar belakang  masalah 

diatas maka dalam penelitian ini mengambil judul “ Evaluasi Kebijakan 

Peraturan Peraturan Majlis Dikdasmen Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 

1 Gresik. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dijadikan pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

    1.  Bagaimana hasil evaluasi peraturan Majelis DIKDASMEN Muhammadiyah  

 tentang kinerja guru yang di laksanakan  di  SMA  Muhammadiyah I Gresik ? 

    2.  Bagaimana dampak peraturan Majelis DIKDASMEN terhadap  kinerja guru di 

SMA Muhammadiyah 1 Gresik ?  

  C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan 

yang hendak   dicapai antara lain: 

1. Mengetahui hasil evaluasi peraturan Majlis Dikdasmen Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kabupaten Gresik tentang kinerja guru yang di laksanakan 

 di  SMA  Muhammadiyah I Gresik. 

2. Mengetahui dampak kebijakan peraturan Majlis Dikdasmen Muhammadiyah 

Kabupaten Gresik terhadap  kinerja guru di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. 

 

 

 



D. Pembatasan Masalah 
 

Pembatasan yang dikaitkan dengan judul diatas sangatla luas , sehingga 

tidak mungkin dari lapangan permasalahan-permasalahan itu dapat terjangkau 

dan terselesaikan semua. Oleh karena itu perlu adanya  pemabatasan masalah 

guna menghindari kesalahpahaman sehingga timbul penafsiran yang berbeda-

beda yang akan mengakibatkan penyimpangan  judul diatas. 

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah yang 

diteliti sebagai berikut : 

1. Evaluasi  peraturan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

tentang kinerja guru   di SMA Muhammadiyah 1 Gresik  

2. Penilaian dilakukan pada pencapaian kinerja guru  berdasarkan peraturan 

Majelis Dikdasmen   di SMA     Muhammadiyah 1 Gresik . 

3. Kebijakkan Peraturan Majelis DIKDASMEN  di SMA Muhammadiyah 1 

Gresik. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Secara ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan dalam bentuk sumbangan pemikiran dan bahan wacana 

pelengkap bagi penyelenggara pendidikan pada umumnya dan yang ada di 

lingkungan Perguruan Muhammadiyah pada khususnya, berkenaan dengan 

evaluasi kebijakan penyelenggara sekolah terhadap kinerja guru di sekolah. 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui daya dukung 

dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyelenggara pendidikan dalam 

upaya peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi 

implementasi peraturan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah 



Kabupaten Gresik tentang  penilaian kinerja terhadap guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik. 

 

F. Penegasan Istilah 

   Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, 

golongan, atau pemerintah dengan segala hambatan dan kesempatannya, di mana 

kebijakan diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi hambatan tersebut sebagai 

usaha untuk mewujudkan cita-cita atau kehendak. Kebijakan pendidikan adalah 

seperangkat keputusan yang diambil oleh instansi/pelaku pendidikan guna mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Evaluasi merupakan prosedur analisis-kebijakan yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi mengenai nilai atau  manfaat  dari serangkaian aksi di masa 

lalu dan atau di masa depan . Evaluasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengendalian, 

penjaminan dan penetapan kualitas dari hasil suatu kegiatan (Depdiknas, 2005).  

Evaluasi atau penilaian diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk mengukur pencapaian hasil dari suatu kegiatan.  

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka mencapai kegunaan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum sesuai moral maupun etika.  kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seorang karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

 

 


