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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi
melahirkan tantangan di berbagai aspek kehidupan umat manusia tak terkecuali pada
kehidupan beragama. Hal demikian menuntut guru Pendidikan Agama Islam mampu
berperan menampilkan nilai-nilai Islam yang lebih dinamis dan aplikatif. Kenyataan
di lapangan menunjukan bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki kualifikasi
dan kompetensi yang beragam sehingga berdampak pada kurang optimalnya kinerja
dan belum sesuainya dengan apa yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian tujuan
pendidikan tidak dapat dilepas dari peranan guru. Peranan sangat penting sebagai
ujung tombak dalam mendidik sumberdaya manusia. Guru Pendidikan Agama Islam
merupakan orang yang memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan agama maupun
pengetahuan umum. Karena itu, guru Pendidikan Agama Islam harus terus menerus
meningkatkan kemampuan profesionalnya.
Sebagai tulang punggung pendidikan, guru bukanlah pekerjaan biasa yang
berorientasi pada materi semata. Menjadi guru adalah pilihan mulia untuk
mengabdikan ilmu dan keahlian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam hal ini
tentu diperlukan kemampuan dan keilmuan yang mumpuni sehingga martabat guru
tak lagi dipandang sebelah mata oleh profesi-profesi lain1. Dalam Undang-Undang
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Bedjo Sujanto, Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 3.
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Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kepribadian, paedagogik,
profesional dan sosial.
Selain empat kompetensi tersebut. Dalam surat edaran tentang panduan KKG
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal pendidikan Islam, Departemen Agama.
Guru harus memiliki tujuan untuk membina kemampuan akademik, meningkatkan
rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam menciptakan budaya
belajar yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.2
Dengan empat kompetensi dan tujuan tersebut, guru Pendidikan Agama Islam
diharapkan mampu mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan yaitu pendidikan agama berfungsi membentuk
manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta
berakhlaq mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan antar
umat beragama. Sedangkan tujuan pendidikan agama yaitu untuk berkembangnya
kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilainilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni. Pendidikan agama juga diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk
taat menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan sebagai
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Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Pendidikan Madrasah, Surat Edaran Panduan
Kelompok Kerja Guru RA dan MI (Jakarta: Departemen Agama, 2007), hal 2.
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landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, berbangsa dan
bernegara.
Guna menunjang peningkatan kompetensi guru diperlukan adanya wadah
yang berfungsi sebagai wahana komunikasi, informasi, dan pengembangan wawasan,
dan kinerja serta karir guru Pendidikan Agama Islam, maka keberadaan Kelompok
Kerja Guru (KKG-PAI)) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP-PAI) perlu
dioptimalisasi fungsi dan tujuannya, sebagai forum konsultasi antar sesama guru
dalam peningkatan kemampuan profesional, dan meningkatkan semangat untuk
memicu diri dan meraih prestasi terbaik dalam pendidikan dan pembelajaran.3
Peningkatan kemampuan profesional guru Pendidikan Agama Islam dapat
dilakukan dengan sistem pembinaan profesional melalui pembentukan gugus sekolah
dan melalui pembinaan profesional di masing-masing sekolah. Pada setiap gugus
dibentuk

kelompok

kegiatan

guru,

di

SD/MI

disebut

Kelompok

Kerja

Guru/KKG/KKGS sedangkan di SMP/MTs, dan SMA/ MA/SMK disebut
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP/MGMPS). Walaupun gugus sekolah
sudah dibentuk dan kegiatan kelompok kerja guru melalui KKG/KKGS dan
MGMP/MGMPS telah berjalan, namun pelaksanaan kegiatan ini sering kurang
memadai

sebagai

forum

untuk

meningkatkan

mutu

pembelajaran

di

sekolah/Madrasah. Adanya Kelompok Kerja Guru (KKG) yang anggotanya semua
guru di dalam gugus yang bersangkutan dimaksudkan sebagai wadah pembinaan
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profesional bagi para guru dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional guru
khususnya dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran di sekolah dasar4.
Rendahnya mutu pendidikan sangat terkait dengan mutu tenaga kependidikan
di lapangan. Salah satu tenaga kependidikan itu adalah guru. Karena itu, kemampuan
guru perlu dibina dan ditingkatkan, peningkatan kemampuan guru harus dilaksanakan
terus menerus. Salah satu strategi dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu guru
yaitu melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sistem Pembina Profesi
(SPP) dalam suatu wadah yang dilengkapi dengan perangkat komponen penunjang
lainnya. Wadah tersebut adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP).
KKG dan MGMP merupakan wadah pembinaan guru-guru atau tempat
peningkatan profesional guru. Dalam laporan penelitian Bedjo Sujanto, dkk,
menyatakan bahwa KKG

dibentuk dalam rangka memberikan dorongan atau

motivasi kepada guru agar secara kompetitif mampu mengembangkan diri, yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjanya.5
KKG dan MGMP berfungsi sebagai wadah untuk mengantisipasi berbagai
masalah yang ditemui guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas,
selain itu juga guru dapat bertukar pikiran, mengangkat masalah bersama dalam KKG
dan MGMP, memecahkan dan mencari jalan terbaik secara bersama dan dibantu
4
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Zainal Aqib, Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar (Bandung: Yrama Widya, 2009), h.
50.
Bedjo Sujanto, et al., “Hubungan Antara Kegiatan KKG Dengan Peningkatan Kualitas Guru
SD, Studi di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur,” Laporan Penelitian, Proyek Pengkajian
dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan (5 Maret 2000), h. 6.
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Tutor inti dan guru pemandu mata pelajaran. Aktivitas tukar pengalaman akan dapat
menambah pengetahuan dan ketrampilan guru dan akhirnya mempunyai dampak
terhadap kinerja guru. Melalui KKG dan MGMP guru dengan mudah mencari dan
menemukan perbaikan-perbaikan dalam proses belajar mengajar.
KKG dan MGM sebagai kelompok kerja seluruh guru dalam suatu gugus,
pada tahap pelaksanaan dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil,
yaitu kelompok kerja guru atas dasar jenjang kelas, kelompok kerja guru atas dasar
mata pelajaran. Kegiatan tersebut berfungsi: (1) Menyusun program kegiatan KKG
satu tahun dibimbing penilik, tutor dan guru pemandu; (2) Menampung dan
memecahkan masalah yang di hadapi guru dalam KBM melalui pertemuan, diskusi,
contoh mengajar, demonstrasi penggunaan dan pembuatan alat peraga.6
KKG dan MGMP merupakan suatu kelompok yang memiliki aktifitas tertentu
yang melalui kelompok terjadi proses interaksi. Hal tersebut karena kelompok
sebagai kumpulan orang yang mempunyai fungsi komunikatif dan sebagai ikatan dan
jembatan untuk mengubah dan membina perilaku orang lain7. KKG dan MGMP
merupakan wadah pembinaan profesional guru dengan rtujuan agar guru memiliki
kemampuan profesional yang lebih baik, memiliki motivasi dan aspirasi tinggi dalam
upaya meningkatkan mutu dan efektivitas interaksi belajar mengajar, secara lebih
konkret sebagaimana dikutip Nurhattati, dkk mengemukakan KKG dilakukan sebagai
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Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah
(Jakarat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), p. 19.
Nurhattati, et al., “Efektifitas KKG dalam upaya Peningkatan Kualitas Mengajar Guru di Kota
Administratif Bekasi Jawa Barat,” Hasil Penelitian (Januari 1997), h. 18.
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upaya pemecahan masalah atau kesulitan yang dihadapi guru dalam PBM dengan
cara mendiskusikan dan lokakarya.8
Kehadiran, KKG dan MGMP bagi guru dapat memberikan dampak positif
terhadap kemampuan mengajar guru Pendidikan Agama Islam jika dikelola dan
dilaksanakan dengan baik. Namun di lapangan diperoleh bahwa KKG dan MGMP
belum dikelola dan dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Hal ini dilihat dari
beberapa fenomena antara lain: waktu yang sangat terbatas, materi KKG dan MGMP
belum sesuai dengan kebutuhan guru dalam kelas. Selain itu kegiatannya menurut
guru-guru belum dilakukan secara teratur, pengelompokan guru berdasarkan kelas
belum diatur sedemikian rupa, sehingga pembahasan materi dalam KKG dan MGMP
dirasakan kurang efektif, dan manfaatnya kurang dirasakan oleh guru.
Melalui wadah KKG dan MGMP inilah guru berkumpul, berdiskusi
membicarakan hal yang berkaitan dengan tugas mengajar dan mendidik.
Permasalahan yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam di lapangan, selama ini
yang namanya KKG dan MGMP tidak difungsikan secara maksimal, ini disebabkan
guru-guru kurang paham cara mengelola KKG dan MGMP yang benar. Kegiatan
tersebut hanya dilakukan untuk membuat program dan persiapan mengajar saja. Guru
tidak tahu kemana harus bertanya bila dia menghadapi permasalahan tentang materi
pelajaran atau bagaimana menggunakan alat peraga atau metode dan model
pembelajaran yang cocok digunakan.
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Ibid., h. 20.
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Pola KKG dan MGMP sekarang dirubah menjadi KKG dan MGMP yang
dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru di
lapangan, dengan demikian minat guru untuk datang ke KKG dan MGMP lebih kuat
karena yang mereka cari mereka dapat di KKG dan MGMP. Dari fenomena yang
ditemui di lapangan, mayoritas peserta KKGdan MGMP hadir dalam setiap kegiatan,
meski begitu ada beberapa peserta KKGdan MGMP yang hadir setelah jam kegiatan
KKGdan MGMP dimulai, peserta KKG dan MGMP terlihat tidak aktif dan kurang
bersemangat dalam kegiatan KKG dan MGMP, narasumber dalam kegiatan KKG dan
MGMP berasal dari perangkat keanggotaan, dan narasumber menyajikan materi
dengan metode ceramah dan diskusi. Namun itu hanyalah gambaran secara umum,
bagaimana dengan realitanya di lapangan dan bagaimana pandangan guru selaku
subjek dari program KKG dan MGMP ini. Untuk itulah penulis mencoba mengkaji
lebih jauh tentang kegiatan KKG dan MGMP Pendidikan Agama Islam di Masohi
Kabupaten Maluku Tengah.
KKG yang terdapat pada kota Masohi meliputi: 14 Sekolah Dasar Negeri dan
2 sekolah Dasar Swasta, sementara untuk MGMP pada kota Masohi meliputi: 3
Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 2 Sekolah Menengah Pertama Swasta, untuk
Sekolah Menenga Atas 3 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Swasta, 1 SMK Negeri
dan 2 SMK Swasta dan 1 SLB. Sebagaimana digambarkan di bawah ini:
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Tabel. 1.1. Data Sekolah Anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi
No

Nama sekolah

1.

SD Negeri 1 Masohi

2.

SD Negeri 2 Masohi

3.

SD Negeri 3 Masohi

4

SD Negeri 4 Masohi

5

SD Negeri 5 Masohi

6

SD Negeri 6 Masohi

7

SD Negeri 7 Masohi

8

SD Negeri 8 Masohi

9
10
11
12
13
14

SD Negeri 9 Masohi
SD Negeri 10 Masohi
SD Negeri 11 Masohi
SD Negeri 12 Masohi
SD Negeri 13 Masohi
SD Negeri 14 Masohi

9

No

Nama sekolah

15

SD Islam Al-Bina Masohi

16

SD Muhammadiyah Masohi

17

SMP Negeri 1 Masohi

18

SMP Negeri 2 Masohi

19

SMP Negeri 3 Masohi

20

SMP Muhammadiyah Masohi

21

SMP Islam Al-Bina Masohi

22

SMA Negeri 1 Masohi

23

SMA Negeri 2 Masohi

24

SMA Negeri 3 Masohi

25

SMA Matlaun Anwar Masohi

26

SMA Muhammadiyah Masohi

27

SMK Negeri 1 Masohi

28

SMK Muhammadiyah Masohi

29

SMK Pamahanu Nusa Masohi

10

No
30

Nama sekolah
SLB Masohi

Selama ini permasalahan KKG dan MGMP kurang mendapat perhatian.
Padahal, secara teoritis partisipasi dalam kegiatan KKG dan MGMP dapat
meningkatkan profesional guru dan mutu pendidikan, khususnya guru Pendidikan
Agama Islam yang berada di Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
Berdasarkan uraian di atas, maka upaya meningkatkan pembinaan profesi
guru melalui KKG dan MGMP terus harus dilakukan. Peningkatan mutu pendidikan
telah menjadi kebijaksanaan pemerintah yang harus diwujudkan. Usaha ini
dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional. Persoalan peningkatan mutu pendidikan
tentu sangat terkait dengan pendidikan sebagai sistem.
B. Fokus Penelitian
Kegiatan KKG dan MGMP di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah,
terdapat beberapa masalah yang perlu dievaluasi untuk dapat dijadikan sebagai bahan
untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan kegiatan tersebut.
Secara umum dalam pelaksanaannya didapat sejumlah permasalahan terkait
dengan kegiatan KKG dan MGMP yaitu: (a) Keaktifan kegiatan KKG dan MGMP,
(b) Kinerja pengurus KKG dan MGMP, (c) Semangat kerja guru sebagai anggota
KKG dan MGMP, (d) Kinerja guru dalam pembelajaran di sekolah anggota KKG dan
MGMP, (e) Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan KKG dan
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MGMP, (f) Ketersediaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang
dimplementasikan di sekolah anggota KKG dan MGMP (g) Kegiatan Proses Belajar
Mengajar (PBM) di sekolah anggota KKG dan MGMP, Kesiapan guru menghadapi
program PPG, Kompetensi guru anggota KKG dan MGMP (h) Prestasi belajar
peserta didik.
Mengingat banyaknya permasalahan yang harus dievaluasi dalam kegiatan
KKG dan MGMP, maka fokus penelitian evaluasi ini adalah ketercapaian tujuan
program dalam kegiatan yang dianggap penting yang dapat dilihat dari:
1. Permasalahan pada aspek evaluasi input, yakni memperkuat kapasitas KKG dan
MGMP di kota Masohi, yang meliputi: (1) Bagaimana keaktifan KKG dan
MGMP di kota Masohi (2) Bagaimana kinerja pengurus KKG dan MGMP di
Kota Masohi? (3) Bagaimana Sarana dan prasarana KKG dan MGMP di kota
Masohi? (4) Bagaimana ketersediaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) di sekolah anggota KKG dan MGMP di Kota Masohi? (5) Bagaimana
Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota KKG

dan MGMP di Kota

Masohi? (6) Bagaimana penilaian hasil pembelajaran di madrasah anggota KKG
dan MGMP di Kota Masohi?
2. Permasalahan pada aspek evaluasi output, yakni meningkatnya kompetensi guru
di Madrasah anggota KKG dan MGMP di Kota Masohi, yang meliputi: (1)
Bagaimana kompetensi paedegogik? (2) Bagaimana kompetensi profesional? (3)
Bagaimana kompetensi kepribadian? (3) Bagaimana kompetensi sosial?
C. Rumusan Masalah

12

Penelitian ini diarahkan pada evaluasi yang berorientasi pada ketercapaian
tujuan, maka penelitian ini diperlukan rumusan masalah. Secara umum masalah
penelitian (pertanyaan evaluasi) pada penelitian ini adalah: apakah program kegiatan
KKG dan MGMP berorientasi pada ketercapaian tujuan? dari rumusan masalah
tersebut dapat dijabarkan sejumlah rumusan masalah secara khusus, yaitu:
1) Bagaimana efektifitas Program KKG dan MGMP-PAI di kota Masohi
Kabupaten Maluku Tengah ?

2) Bagaimana Kompetensi Guru PAI anggota KKG dan MGMP di kota Masohi
Kabupaten Maluku Tengah.
D. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian evaluasi ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan
informasi yang berarti bagi pegelola program, dalam hal ini adalah pengurus KKG
dan MGMP PAI di Masohi Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat menggunakan
hasil penelitian ini sebagai bahan instropeksi untuk memperbaiki kekurangankekurangan dan meningkatkan kualitas dalam pengelolaan kegiatan. Serta sebagai
landasan strategis dan praktis dalam merencanakan kegiatan proses belajar mengajar,
untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu Guru Pendidikan Agama Islam di
Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan bahan referensi bagi guru PAI lain yang
melaksanakan kegiatan KKG dan MGMP.
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah penelitian ilmiah,
khususnya yang berkaitan dengan evaluasi program, agar ke depan lebih banyak lagi
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peneliti yang melakukan penelitian evaluatif maupun penelitian dalam bentuk-bentuk
lain tentang kegiatan KKG dan MGMP yang menyentuh aspek-aspek yang lebih
mendalam dengan penemuan-penemuan yang lebih valid dan dapat diandalkan.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
Salah satu bentuk dan sistem pembinaan profesional guru khususnya pada
guru Pendidikan Agama Islam dalam rangka peningkatkan kompetensi guru maka
dibentuklah KKG ini dimaksudkan sebagai wadah pembinaan profesional tenaga
kependidikan dan tenaga pendidik khususnya dalam upaya meningkatkan mutu guru
pendidikan Agama Islam pada sekolah di kota Masohi kabupaten Maluku Tengah.
Evaluasi program kegiatan KKG dan MGMP Mata Pelajaran PAI yang
dilaksanakan di kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan dengan
ketepatan penentuan model evaluasi. Ketepatan penetuan model evaluasi program
mengandung makna bahwa ada harapan keeratan tautan antara evaluasi program
dengan jenis program yang dievaluasi.
Sesuai dengan bentuk kegiatan serta model evaluasi yang dipakai, evaluasi
yang berorientasi tujuan (goal oriented) ini, cocok diterapkan untuk mengevaluasi
program yang jenisnya pemrosesan. Program pemrosesan adalah program yang
kegiatan pokoknya mengubah bahan mentah (input) menjadi bahan jadi sebagai hasil
proses atau keluaran (output). Ciri khusus dari program pemrosesan ini adalah adanya
sesuatu yang semula berada dalam kondisi awal sebagai masukan (input), kemudian
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diolah dan ditransformasi menjadi suatu keluaran (output) yang dikehendaki oleh
tujuan program.1
Penelitian evaluatif terhadap kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
ini menggunakan model evaluasi berorientasi pada tujuan (goal-oriented) yang
dikembangkan oleh Ralph Winfred Tyler. Di mana fokusnya adalah penelitian
terhadap tingkat ketercapaian tujuan.
Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan
keberhasilan atau ketercapaian suatu program. Evaluator mencoba mengukur sampai
di mana pencapaian tujuan telah dicapai.2 Yang menjadi objek pengamatan pada
model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan.3
Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk melihat tingkat ketercapaian tujuan
Kegiatan KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI pada tingkat SD, SMP dan
SMA/SMK dengan menggunakan langkah-langkah evaluasi model Ralph Winfred
Tyler. Berdasarkan pada tujuan program KKG dan MGMP yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Agama RI, maka terdapat aspek evaluasi yaitu:
1. Input yang meliputi komponen: Memperkuat Kapasitas KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI

1

Suharsimi Arikunto, dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman
Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 49.
2
Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi, untuk Program Pendidikan dan
Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 25.
3
Arikunto dan Abdul JabarEvaluasi Program… h. 41.
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2. Output yang meliputi Komponen: Meningkatnya Kompetensi guru
Secara berurutan aspek evaluasi serta masalah yang akan dievaluasi dalam
kegiatan KKG dan MGMP Mata pelajaran PAI di kota Masohi Kabupaten Maluku
Tengah dapat digambarkan di bawah ini:

Tujuan Program
KKG dan MGMP

1. Memperkuat Kapasitas
KKG dan MGMP

Aspek Evaluasi:
INPUT

2. Meningkatnya
Kompetensi Guru

Aspek Evaluasi:
OUTPUT

Gambar 3.1. Aspek Evaluasi KKG dan MGMP

Adapun alur penelitian evaluasi program kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah
sebagai berikut:
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Tujuan Program yang
telah ditetapkan oleh
Kementerian Agama RI

1. Menentukan/Menetapkan
tujuan atau sasaransasaran

2. Mengklasifikasi tujuan
atau sasaran-sasaran

3. Menegaskan sasaran
dalam bentuk perilaku

Kegiatan KKG dan
MGMP Mapel PAI
Di Kota Masohi

4. Menemukan situasi-situasi
dalam pencapaian tujuan
yang dapat dilihat

5. Memilih teknik pengukuran

6. Mengumpulkan data hasil
kerja

Rekomendasi

Pengelola/Pengurus
KKG DAN

7. Membandingkan data hasil
kerja dengan tujuan yang telah
ditetapkan

Penentuan ulang tujuan, prosedur
penilaian dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan

Gambar 3.2. Alur Penelitian Evaluasi Program Kegiatan
KKG dan MGMP Mata Pelajara PAI di Kota Masohi.
Alur penelitian sebagaimana digambarkan di atas merupakan suatu proses
yang pada akhirnya adalah Membandingkan data hasil kerja dengan Tujuan atau
sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
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Dengan demikian dapat digunakan langkah-langkah dengan menggunakan
model evaluasi Goal Oriented Tyler dalam mengevaluasi program kegiatan KKG dan
MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi yang mengacu pada tujuan program KKG
dan MGMP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Adapun langkahlangkah dalam evaluasi diuraikan sebagai berikut:
I.

Menentukan/menetapkan tujuan atau sasaran-sasaran, yakni:
a. Memperkuat Kapasitas KKG dan MGMP
b. Meningkatnya Kompetensi guru

II.

Mengklasifikasi tujuan atau sasaran-sasaran, yakni:
a. Kapasitas KKG dan MGMP yakni: (1) Keaktifan KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi (2) Kinerja pengurus KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi (3) Sarana dan prasarana KKG dan MGMP
mata Pelajaran PAI di kota Masohi (4) Ketersediaan KTSP di Sekolah
anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi (5)
Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi (6) Penilaian hasil pembelajaran di Sekolah
anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi.
b. Kompetensi guru, yakni: Kompetensi guru di sekolah anggota KKG dan
MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi

III.

Menegaskan sasaran dalam bentuk perilaku, yakni:
a. Kapasitas KKG dan MGMP yakni: (1) Keaktifan KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi 80% pada kategori baik/tinggi (2) 80%
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Kinerja Pengurus KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi
berlangsung baik/tinggi (3) Terdapat 80% sarana dan prasarana KKG dan
MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi yang memadai (4) 80%
Ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran
PAI di kota Masohi pada kategori baik (5) Pelaksanaan pembelajaran yang
dilakukan guru di kelas 80% berlangsung baik (6) Penilaian hasil
pembelajaran yang dilakukan guru di kelas 80% berlangsung baik.
b. Kompetensi guru, yakni: Kompetensi guru di sekolah anggota KKG dan
MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi 80% berlangsung pada kategori
baik/tinggi.
IV.

Menemukan situasi-situasi dalam pencapaian tujuan yang dapat dilihat, yakni:
a. Kapasitas KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi,
yakni:
1. Keaktifan KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi 80% pada
kategori baik/tinggi, yang meliputi: (1) Tingkat kehadiran Pengurus, peserta,
instruktur kegiatan (2) Pelaksanaan evaluasi oleh pengurus, pemantau
kegiatan oleh pengawas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Halamahera Timur.
2. 80% kinerja pengurus KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi
berlangsung pada kategori baik/tinggi, yang meliputi: (1) Kedisiplinan
dalam melaksanakan tugas, yakni: a) Pengaturan kegiatan KKG dan
MGMP dilaksanakan dengan tertib, b) Patuh terhadap peraturan yang telah
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ditetapkan di KKG dan MGMP, c) Bersama-sama pengurus lain, jadwal
kegiatan KKG dan MGMP diatur dengan baik, d) Mengatur durasi waktu
pada setiap pertemuan kegiatan KKG dan MGMP, e) Mengadakan
pertemuan di sekolah inti secara rutin. (2) Tanggung jawab penyelesaian
tugas, yakni: a) Berusaha memenuhi kebutuhan guru yang berkaitan dengan
kegiatan KKG dan MGMP, b) Menyiapkan relevansi topik yang dibahas
dalam kegiatan KKG dan MGMP yang sesuai dengan kebutuhan guru, c)
Relevansi topik yang dibahas dalam kegiatan KKG dan MGMP sesuai dengan
tugas guru. (3) Kesungguhan dalam memecahkan masalah, yakni: a)
Mendiskusikan

dengan

teman-teman

lain

untuk

menyelesaikan

permasalahan kegiatan KKG dan MGMP b) Melakukan evaluasi kegiatan
KKG dan MGMP, c) Melakukan pemantauan kegiatan bersama-sama
pengawas sekolah dan Kemenag Kab. (4) Meningkatkan usaha dalam
melaksanakan tugas, yakni: a) Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan
dengan kegiatan KKG dan MGMP, b) Mempunyai motivasi yang tinggi
untuk mengelola kegiatan KKG dan MGMP, c) Memberikan informasi
tentang kebijakan yang terkait dengan mutu pendidik dalam kegiatan KKG
dan MGMP, d) Memberikan pelayanan informasi dan konsultatif dalam
mengatasi permasalahan kegiatan KKG dan MGMP, e) Melaporkan hasil
kegiatan KKG dan MGMP. (5) Rela menerima Sansi jika tidak mengikuti
kegiatan KKG dan MGMP.
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3. Terdapat 80% sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di
kota Masohi yang memadai, yang meliputi: (1) Ruang kegiatan, (2)
Perpustakaan mini (3) Ruang pengurus (sekretariat) dan (4) Sarana
administrasi (buku penunjang kegiatan KKG dan MGMP mata Pelajaran
PAI di kota Masohi).
4. 80% ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi pada kategori baik, yang meliputi: (1) Visi
Sekolah, (2) Misi Sekolah, (3) Tujuan Sekolah, (4) Rencana kerja Sekolah,
(5) Kalender akademik, (6) Jadwal mata pelajaran (7) Silabus dan RPP.
5. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas 80% berlangsung
baik, yang meliputi: (1) Kegiatan awal, (2) Kegiatan inti dan (3) Kegiatan
akhir.
6. Penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan guru di kelas 80% berlangsung
baik, yang meliputi: (1) Tes tertulis, (2) Lisan atau perbuatan, (3) Observasi,
dan (4) Penugasan.
b. Kompetensi guru KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota
Masohi, yakni:
1. Kompetensi 80% guru di sekolah anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran
PAI di kota Masohi pada kategori baik/tinggi, meliputi: (1) Paedegogik (2)
Profesional (3) Kepribadian (4) Sosial
V.

Memilih Teknik Pengumpulan data, yakni:
a. Wawancara
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b. Observasi
c. Angket/kuesioner
d. Dokumentasi dan atau (inventory check list)
VI.

Mengumpulkan data hasil kerja, yakni:
a. Melalui pedoman wawancara
b. Melalui pedoman observasi
c. Melalui penyebaran angket/kuesioner
d. Melalui studi dokumentasi dan atau (Inventory check list)

VII.

Membandingkan data hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni:
a. Data
b. Analisis/interprestasi
c. Judgement/keputusan
Berpijak pada data yang akan digali, sesuai dengan tujuan atau sasaran-

sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus, maka metode evaluasi
yang digunakan adalah metode penelitian survei, informasi yang diperoleh dari
penelitian survei dapat dikumpulkan dari seluruh populasi dan dapat pula hanya
sebagaian dari populasi.4
Menurut Kerlinger seperti dikutip Riduwan mengatakan bahwa penelitian
survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data
yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga
ditemukan kejadian-kejadian relatif distribusi, dan hubungan antara variabel
4

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakata: Rineka Cipta, 2007), h. 236.
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sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei biasanya dilakukan untuk mengambil
suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang
dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang repsentatif.5

B. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
tujuan kegiatan KKG dan MGMP mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada
tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di
kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Hasil temuan penelitian evaluasi ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai data bagi pihak pengambilan keputusan
(judgement) terhadap ketercapaian tujuan program.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Evaluasi ini dilaksanakan pada program kegiatan KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2019.
C. Instrumen Penelitian
1. Kisi-kisi Instrumen
Evaluasi program kegiatan KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota
Masohi ini menggunakan empat jenis instrumen penelitian yaitu dokumen,

5

Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 49.
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wawancara, observasi, kuesioner. Dalam melakukan evaluasi ini terdapat dalam dua
aspek evaluasi input dan output. Pedoman wawancara memuat garis-garis besar yang
akan ditanyakan kepada narasumber untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan
dengan data yang bermanfaat untuk dijadikan dasar penelitian. Observasi lapangan
menggunakan lembar observasi/format observasi yang digunakan untuk mengamati
secara

langsung

hal

yang

berhubungan

dengan

data

yang

diobservasi,

kuesioner/angket berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang kemudian
disebarkan kepada responden untuk dijawab.
a. Instrumen Input
Instrumen input bertujuan untuk menganalisis kapasitas KKG dan MGMP
mata Pelajaran PAI di kota Masohi yang berhubungan dengan aspek evaluasi
masukan (input) dari program KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi.
Sasaran-sasaran yang dievaluasi meliputi: (1) Keaktifan KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi, (2) Kinerja pengurus KKG dan MGMP mata Pelajaran
PAI di kota Masohi, (3) Sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI
di kota Masohi, (4) Ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi, (5) Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di
kelas, dan (6) Penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan guru di kelas.
Instrumen input terdiri atas (a) studi dokumen yakni penelusuran dan analisis
dokumen keaktifan KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi, inventory
checklist sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi
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dan ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di
kota Masohi, (b) pedoman wawancara digunakan untuk menanyakan hal-hal yang
berhubungan dengan keaktifan kegiatan KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di
kota Masohi, kinerja pengurus KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi,
sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi,
ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota
Masohi, (c) observasi untuk mengamati pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran
yang dilakukan guru di kelas, dan (d) kuesioner untuk mengungkap sejauhmana
kinerja pengurus KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi.
Kisi-kisi instrumen untuk mengukur kinerja pengurus KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi, dapat dilihat pada tabel 3.1, sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen untuk mengukur kinerja
mata Pelajaran PAI di kota Masohi
Aspek yang
Indikator/sub indikator
dievaluasi
Kinerja
I. Kedisiplinan dalam melaksanakan
Pengurus
tugas
KKG dan
1. Prioritas tugas
MGMP mata
2. Pengaturan waktu
Pelajaran
II. Tanggung jawab penyelesaian
PAI di kota
tugas
Masohi
1. Tanggap terhadap tugas
2. Berusaha keras
III. Kesungguhan dalam memecahkan
masalah yang dihadapi
1. Mencari penyelesaian masalah
IV. Meningkatkan usaha dalam
melaksanakan tugas
1. Mengembangkan tugas
2. Meningkatkan tugas
3. Memberikan pelayanan

pengurus KKG dan MGMP
Nomor
Pernyataan

Jumlah
Butir

2,3,6,14,17

5 butir

5, 15,16

3 Butir

8,9,10,11

4 Butir

1,4,7,12,18

5 Butir
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informasi
V. Moral kerja
1. Rela menerima sanksi

13

Jumlah

1 Butir
18 Butir

b. Instrumen output
Instrumen output bertujuan untuk menganalisis kompetensi guru yang
berhubungan dengan aspek evaluasi keluaran (output) dari program KKG dan MGMP
mata Pelajaran PAI di kota Masohi. Sasaran-sasaran yang dievaluasi meliputi: (1)
Kompetensi guru di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota
Masohi.
Instrumen output terdiri atas kuesioner untuk mengungkap sejauhmana
Kompetensi guru KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi di Sekolah
anggota KKG dan MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi. Kisi-kisi instrumen
untuk mengukur Kompetensi guru di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota Masohi, dapat dilihat pada tabel 3.2, sebagai berikut:
Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen untuk mengukur Kompetensi Guru Anggota KKG dan
MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi di Sekolah anggota KKG dan
MGMP mata Pelajaran PAI di kota Masohi
Aspek yang
Nomor
Jumlah
Indikator/sub indikator
dievaluasi
Pernyataan
Butir
Kompetensi I. Paedegogik
guru di
1. Pemahaman wawasan atau
Sekolah
landasan kependidikan
anggota
2. Pemahaman terhadap peserta didik
1 s/d 9
9 butir
KKG dan
3. Perencanaan dan pelaksanaan
MGMP mata
pembelajaran
Pelajaran
4. Evaluasi hasil belajar
PAI di kota
5. Pengembangan peserta didik
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Aspek yang
Nomor
Indikator/sub indikator
dievaluasi
Pernyataan
Masohi
II. Profesional
1. Konsep struktur dan metode
keilmuan
10 s/d 16
2. Materi ajar
3. Hubungan konsep antar keilmuan
dalam kehidupan sehari-hari
III. Kepribadian
1. Dewasa, arif dan bijaksana,
berwibawa, dan berakhlaq mulia
2. Menjadi teladan bagi peserta didik
17 /d 21
dan masyarakat
3. Mengembangkan diri secara
berkelanjutan
IV.
osial
1. Berkomunikasi lisan dan tulisan
2. Bergaul secara efektif dengan guru, 21 s/d 25
siswa dan masyarakat sekitar
3. Berbagi secara santun dengan
masyarakatsekitar
Jumlah

Jumlah
Butir

7 Butir

5 Butir

4 Butir

25 Butir

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data/informasi merupakan langkah strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan
data yang dilakukan dalam penelitian evaluasi program kegiatan KKG dan MGMP
mata Pelajaran PAI di kota Masohi ini, dilakukan dengan menggabungkan empat
yakni teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket),
dokumentasi, sebagimana diutarakan oleh Sugiyono bahwa teknik pengumpulan data
dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner
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(angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya.6
Tabel 3.3 Teknik Pengumpalan Data
Evaluasi
Input

Aspek yang dievaluasi
(Fokus)

Teknik
Pengumpulan
data/Informasi

Analisis

1. Kapasitas KKG DAN
MGMP

1.1. Keaktifan KKG dan
MGMP mata Pelajaran
PAI di kota Masohi

1.2. Kinerja Pengurus
KKG dan MGMP
mata Pelajaran PAI di
kota Masohi

Output

1.3. Sarana dan Prasarana
KKG dan MGMP
mata Pelajaran PAI di
kota Masohi
1.4. Ketersediaan KTSP di
Sekolah Anggota
KKG dan MGMP
mata Pelajaran PAI di
kota Masohi
1.5. Pelaksanaan
pembelajaran di kelas
1.6. Penilaian hasil
pembelajaran di kelas
2. Kompetensi guru
Kompetensi guru di
Sekolah anggota KKG
dan MGMP mata
Pelajaran PAI di kota
Masohi

6

Sumber
Data/Informasi

Arsip KKG dan
MGMP
Pengarah
kegiatan KKG
dan MGMP
Pengurus KKG
dan MGMP
Pengurus KKG
dan MGMP
Penanggung
jawab kegiatan
KKG dan
MGMP
Guru

Analisis
dokumen
Pedoman
observasi
Pedoman
wawancara

Deskriptif
Persentase

Kuesioner
Pedoman
wawancara

Deskriptif
Persentase

Saran dan
Prasarana KKG
dan MGMP

Analisis
dokumen
(inventory
checklist)

Deskriptif
Persentase

Guru
Kepala Sekolah

Pedoman
observasi
Pedoman
wawancara

Deskriptif
Persentase

Pedoman
observasi
Pedoman
observasi

Deskriptif
Persentase
Deskriptif
Persentase

Kuesioner

Deskriptif
Persentase

Guru
Guru

Guru
Kepala Sekolah

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62-63.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model Miles
dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan atau proses yang terjadi
secara

bersamaan

yakni:

data

reduction,

data

display,

dan

conclusion

drawing/verification.7 Selanjutnya, analisis data dimaksud tertera pada gambar 3.2,
dengan uraian seperti dibawah ini.
Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, transformasi
data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut dikelompokkan ke
dalam data yang lebih penting, yang bermakna, dan relevan dengan tujuan penelitian.
Dengan reduksi hasil pengkajian diharapkan dapat menjadi lebih jelas. Proses reduksi
data dilakukan terus menerus selama proses pengumpulan data berlangsung.
Data
Collection
Data
Display
Data
Reduction

Conclusion
Drawing/verification

Gambar 3.3. Bagan Analisis Data8
Selanjutnya, penyajian data berfungsi untuk melihat gambaran keseluruhan

7

8

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook
(California: Sage Publication, Inc., 1994), h. 11.
Ibid., h. 12.
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atau bagian tertentu dari penelitian ini, data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk
grafik, tabel, dan atau teks naratif. Dengan penyajian data ini, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi pada program, kemudian
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman itu.
Kemudian,

penarikan

kesimpulan/verifikasi

merupakan

upaya

untuk

memaknai data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola, hubungan, persamaan
dari hal-hal yang sering timbul. Dalam proses ini dilakukan proses interpretasi data
dengan melakukan sistesis terhadap data yang telah dikumpulkan sambil terus
melakukan proses verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat secara tentatif,
yang kemudian dapat dirumuskan kesimpulan yang lebih tepat. Kesimpulan akhir
akan menjadi suatu rekomendasi dan keputusan dari penelitian ini.
G. Keabsahan Data
Menurut Sugiyono, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber
data yang telah ada. Selanjutnya Sugiyono menyatakan bahwa dalam pengumpulan
data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang
sekaligus menguji kredibilitas data, dengan berbagai teknik pengumpulan data dan
berbagai sumber data. Triangulasi teknik dapat diartikan bahwa peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data
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dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber diartikan bahwa untuk
mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.9
Menurut Sypher, triangulation is a technique often used in case studies that
uses different perspectives in order to generalize findings beyond the specific case.10
Dari penyataan Sypher di atas dapat diketahui bahwa triangulasi merupakan teknik
yang sering digunakan dalam studi kasus dengan menggunakan perspektif yang
berbeda guna menggeneralisasi temuan di luar (beyond) kasus tertentu.
Secara spesifik Denzin membagi triangulasi menjadi empat tipe yakni:
(1) Data triangulation: the use of variety of data sources in a study, (2)
investigator triangulation: the use of several different researchers or
evaluators, (3) theory triangulation: the use of multiple perspectives to
interpret a single set of data, and (4) methodological triangulation: the use of
multiple methods to study a single problem.11
Senada dengan di atas, Patton membedakan triangulasi menjadi empat tipe
yakni triangulasi metode (methods triangulation), triangulasi sumber data
(triangulation of data sources), triangulasi analis (analyst triangulation), dan
triangulasi teori atau triangulasi perspektif (theory or perspective triangulation),
triangulasi ini merupakan strategi untuk mengurangi bias sistematis dan distorsi

9

10

11

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 330.
Beverly Davenport Sypher, Case Studies in Organizational Communication: Perspectives on
Contemporary Work Life (New York: The Guilford Press, 1997), h. 143.
Norman K. Denzin, dan Yvonna S. Lincoln, Strategies of Qualitatif Inquiry (California: Sage
Publications, Inc., 2003), h. 66-67.

148

selama analisis data. Lebih lanjut Patton menyatakan bahwa triangulasi dalam bentuk
apapun akan meningkatkan kredibilitas dan kualitas hasil penelitian.12
Untuk mempertajam analisis dan meningkatkan kredibiltas hasil yang
diperoleh, maka evaluator harus melakukan triangulasi, baik triangulasi data dan
maupun tringulasi sumber data.13

12

13

Michael Quinn Patton, Qualitative Research and Evaluation Methods (California: Sage
Publications, Inc., 2002), h. 563.
Arikunto, dan Abdul Jabar, h. 167.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Hasil Evaluasi
1.

Aspek evaluasi Input
Dalam aspek evaluasi input ini terdapat masalah evaluasi yang berkaitan

dengan tujuan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni pada
masalah evaluasi tentang memperkuat kapasitas KKG dan MGMP, evaluasi terkait
dengan kapasitas KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi memiliki beberapa
komponen: a. Keaktifan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, b. Kinerja
pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, c. Sarana dan prasarana
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, d. Ketersediaan KTSP di sekolah
anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, e. Pelaksanaan pembelajaran
di sekolah anggota KKG dan MGMP di Masohi, f. Penilaian hasil pembelajaran di
sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi. Adapun hasil
evaluasi dari kapasitas KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dapat
digambarkan sebagaimana uraian di bawah ini:
a. Keaktifan KKG dan MGMP Mata Pelajaran PAI di Masohi
Penilaian terhadap keaktifan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
dilakukan dengan tiga cara yakni analisis dokumen, observasi dan wawancara,
pengamatan terhadap keberadaan dokumen KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi yang diperoleh di lapangan berupa data yang terkait dengan keaktifan KKG
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dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, Skor terhadap hasil analisis dokumen
dinyatakan dalam persentase dengan kategori (1) kurang (2) sedang, dan (3)
baik/tinggi. Adapun hasil evaluasi terhadap keaktifan KKG dan MGMP

mata

pelajaran PAI di Masohi sebagai berikut:
Tabel 4. 1. Penilaian keaktifan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi
Persentase
No
Aspek yang dievaluasi
Kehadiran/
Keterangan
Melaksanakan
Daftar hadir pengurus KKG dan
Baik/Tinggi
1
85,33
MGMP
Daftar hadir peserta kegiatan
Baik/Tinggi
2
87,58
KKG dan MGMP
Daftar hadir
Baik/Tinggi
3 instruktur/fasilitator/guru
85,19
pemandu
Pelaksanaan evaluasi kegiatan
Baik/Tinggi
4
81,48
oleh pengurus
Pemantauan oleh pengawas
Baik/Tinggi
5
81,48
sekolah
Rata-rata Presentase

84,21

Baik

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa untuk daftar hadir pengurus memiliki
nilai 85,33% dari jumlah pengurus sebanyak 25 pengurus dengan perhitungan
pertemuan sekali dalam 1 bulan selama 9 kali pertemuan yang dimulai dari Juli s.d
Maret, Sementara untuk peserta kegiatan diperoleh nilai 87,58%, dengan jumlah
peserta sebanyak 25 orang dengan pertemuan sekali sebulan yang dilakukan selama 9
bulan terhitung dari bulan Juli s.d Maret. Demikian pula untuk kehadiran
instruktur/Fasilitator dari 6 instruktur dengan pertemuan sebanyak 9 kali diperoleh
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skor rata-rata sebesar 85,19% dari Ini menunjukkan bahwa KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi aktif dan secara rutin dilaksanakan dan dihadiri peserta,
pengurus maupun instruktur/fasilitator, sehingga dinilai baik. Untuk pelaksanaan
evaluasi kegiatan oleh pengurus memiliki nilai sebesar 81,48%, artinya pengurus
sering melakukan evaluasi kegiatan guna perbaikan program ke depan dan dinilai baik
Selanjutnya untuk pemantauan oleh pengawas sekolah memiliki nilai sebesar
81,48%, dari skor maksimum, artinya pengawas Sekolah sering melakukan
pemantauan kegiatan guna melihat keefektifan KKG dan MGMP dan dinilai baik. Ini
menunjukkan bahwa kepedulian dalam keterlibatan pengawas dalam pemantauan
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dinilai baik. Secara umum dapat
dilihat pada grafik di bawah ini:
Gambar 4.1 Grafik Keaktifan KKG dan MGMP PAI di Kota
Masohi
88
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79
78
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Dari hasil wawancara dengan pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah tentang keaktifan KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi mengatakan:
“Pengurus maupun guru-guru anggota KKG dan MGMP di Masohi aktif
melakukan kegiatan, jadi lebih lanjut pelaksanaan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi ini juga terbagi dari beberapa kegiatan salah satunya
adalah pembuatan Silabus dan RPP, pembuatan Soal, dan membahas hal-hal
lain yang menyangkut dengan perkembangan anak didik dan perkembangan
Sekolah ke depan”.1
Sedangkan dari hasil observasi tentang keberadaan dokumen yang terkait
dengan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi diperoleh dokumen sebagai
berikut:
Tabel 4.2 Keberadaan Dokumen KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi
Keberadaan
No
Jenis Dokumen
Ada
Tidak ada
SK Pembentukan KKG dan MGMP mata
1
√
pelajaran PAI di Masohi
AD dan ART KKG dan MGMP mata pelajaran
2
√
PAI di Masohi
3 Data rekap pelaksanaan kegiatan
√
4 Data Pelaporan kegiatan
√
5 Data sejumlah kegiatan KKG dan MGMP
√
6 Data Jumlah guru anggota KKG dan MGMP
√
Data Jumlah Sekolah anggota KKG dan
7
√
MGMP
8 Data Jumlah instruktur/fasilitator
√
9 Jadwal Kegiatan
√
Kesimpulan

1

Baik

Hasil Wawancara Pengawas PAI Masohi, (Salma Pelupessy), Hari Senin tanggal 8 Juli 2019
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Dari hasil wawancara dengan Ketua KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi mengatakan:
“untuk narasumber, biasanya kami minta kesediaan Guru yang memiliki
kemampuan dan menjadi pemateri Provinsi maupun Nasional menguasai
tentang KTSP, sehingga setiap informasi yang terkait dengan perubahan pada
kurikulum 2013 dapat kami ketahui walaupun untuk dokumen Anggran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tanggah (ART) kami tidak punya, karena kami
menganggap hal itu tidak terlalu penting, yang terpenting adalah bagaimana
kegiatan KKG dan MGMP ini bisa berjalan dengan baik dan dapat memenuhi
kebutuhan guru-guru PAI anggota KKG dan MGMP”.2
Lebih lanjut mengenai keberadaan dokumen yang terkait dengan keaktifan
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, Hairuddin Hanafi menyatakan:
“Yang jadi instruktur dalam kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi adalah dari Kantor Kementerian Agama Maluku Tengah,
Kemudian dari guru -guru yang menjadi instruktur Provinsi ataupun
Nasioanal, dari Kementerian Agama Provinsi Maluku dan dibantu oleh guru
sebagai fasilitator yang mempunyai kemampuan dan wawasan terkait dengan
materi yang akan dibahas”.3
Secara umum program kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi yang dilaksanakan melalui analisis dokumen menunjukkan bahwa keaktifan
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi berlangsung baik. Hasil evaluasi
keaktifan program kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi tersebut,
secara keseluruhan didapat dari hasil analisis dokumen dengan rata-rata nilai sebesar
83,2%. Sedangkan keberadaan data yang terkait dengan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi disimpulkan baik. Dengan demikian hasil evaluasi sesuai

2
3

Hasil Wawancara dengan Samsul (ketua MGMP PAI SMA/SMK kota Masohi pada tanggal 8 Juli 2019.
Hairuddin Hanafi Hasil wawancara pada Tanggal 9, Juli 2019.
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dengan kriteria keberhasilan yang dibuat, maka menunjukkan bahwa keaktifan
program Kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi masuk pada
ketegori baik atau tinggi dan dinilai tercapai.
Informasi lain yang diperoleh di lapangan bahwa kegiatan MGMP dan KKG
berjalan dengan baik didanai melalui iuaran dari pengurus dan anggota untuk
pemenuhan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan.

b. Kinerja Pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
Penilaian kinerja pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
menggunakan alat ukur berupa instrumen angket kepada pengurus, dan mewancarai
penanggungjawab KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi untuk mengetahui
kinerja pengurus. Penilaian terhadap kinerja pengurus dilakukan dengan menilai (1)
Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, (2) Tanggung jawab penyelesaian tugas (3)
Kesungguhan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (4) Meningkatkan usaha
dalam melaksanakan tugas (5) Moral kerja. Secara umum penilaian terhadap kinerja
pengurus dari hasil evaluasi diuraikan di bawah ini:
Tabel. 4.3 Kinerja Pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi

No
1
2

Aspek yang dievaluasi
Kedisiplinan Dalam
Melaksanakan Tugas
Tanggung Jawab
Penyelesaian Tugas

Jumlah N=25
%

Ket

625

89.92

Baik

375

90.66

Baik

Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

5

562

3

340
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No
3
4.
5

Aspek yang dievaluasi
Kesungguhan dalam
menyelesaikan masalah
Meningkatkan usaha dalam
melaksanakan tugas
Moral Kerja

Total

Jumlah N=25
%

Ket

500

89.8

Baik

560

625

89.6

Baik

1

113

125

90.4

Baik

18

2024

2750

90.07

Baik

Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

4

449

5

1) Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas
Berdasarkan hasil angket yang disebarkan pada 25 orang pengurus, tentang
penilaian terhadap kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, yang meliputi: a.
Pengaturan kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dilaksanakan
dengan tertib, b. Patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan di KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi, c. Bersama-sama pengurus lain, jadwal kegiatan KKG
dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi diatur dengan baik, d. Mengatur durasi
waktu pada setiap pertemuan kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi, e. Mengadakan pertemuan di Sekolah inti secara rutin.
Dari hasil evaluasi terhadap kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dapatlah
diperoleh presentase sebesar 89.92% yang berarti bahwa kedisiplinan dalam
melaksanakan tugas pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
berlangsung pada kategori baik.
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2) Tanggung jawab penyelesaian tugas
Berdasarkan hasil angket tentang penilaian terhadap tanggung jawab
penyelesaian tugas, yang meliputi: a. Berusaha memenuhi kebutuhan guru yang
berkaitan dengan kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, b.
Menyiapkan relevansi topik yang dibahas dalam kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi yang sesuai dengan kebutuhan guru, c. Relevansi topik yang
dibahas dalam kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi sesuai dengan
tugas guru.
Dari hasil evaluasi dapatlah diperoleh presentase sebesar 90.66%. Hal ini
menunjukkan bahwa tanggung jawab penyelesaian tugas oleh pengurus KKG dan
MGMP mata pelajaran PAI di Masohi tersebut berlangsung pada kategori baik.
3) Kesungguhan dalam memecahkan masalah yang dihadapi
Hasil angket yang disebarkan pada 25 orang pengurus, tentang penilaian
terhadap kesungguhan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, yang meliputi: a.
Mendiskusikan dengan teman-teman lain untuk menyelesaikan permasalahan kegiatan
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, b. Melakukan evaluasi kegiatan KKG
dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, dan c. Melakukan pemantauan kegiatan
bersama-sama pengawas sekolah dan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah.
Dari hasil evaluasi dapatlah diperoleh presentase sebesar 89.8% Ini
menunjukkan bahwa kesungguhan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh
pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi tersebut berlangsung pada
kategori baik.
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4) Meningkatkan usaha dalam melaksanakan tugas
Lebih lanjut Hasil angket yang disebarkan pada 25 orang pengurus, tentang
penilaian meningkatkan usaha dalam melaksanakan tugas, yang meliputi: a.
Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi, b. Mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengelola
kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, c. Memberikan informasi
tentang kebijakan yang terkait dengan mutu pendidik dalam kegiatan KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi, d. Memberikan pelayanan informasi dan konsultatif
dalam mengatasi permasalahan kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi, dan e. Melaporkan hasil kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi.
Dari hasil evaluasi dapatlah diperoleh nilai presentase sebesar 89.6%. Ini
menunjukkan bahwa meningkatkan usaha dalam melaksanakan tugas oleh pengurus
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi tersebut berlangsung pada kategori
baik.
5) Moral Kerja
Hasil angket yang disebarkan pada 25 orang pengurus, tentang penilaian
terhadap moral kerja, yakni tentang pemberian sanksi ketidakhadiran anggota dalam
kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi.
Hasil evaluasi dapatlah diperoleh presentase sebesar 90.4%. Ini menunjukkan
bahwa moral kerja pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi tersebut
berlangsung pada kategori baik.
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Secara keseluruhan berdasarkan hasil angket yang diisi oleh pengurus sebanyak
25 responden dengan jumlah butir sebanyak 18 item, diperoleh nilai rata-rata sebesar
90.07%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut ini:

90.8
90.6
90.4
90.2
90
89.8
89.6
89.4
89.2
89

Gambar 4. 2. Grafik Kinerja Pengurus KKG dan
MGMP PAI di Masohi
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Berdasarkan analisis data tersebut dapat diperoleh bahwa kinerja pengurus
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi berlangsung pada kategori baik.
Dengan demikian hasil evaluasi sesuai dengan kriteria keberhasilan yang dibuat, maka
menunjukkan bahwa kinerja pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
masuk pada ketegori baik.
Hasil wawancara dengan penanggung jawab KKG dan MGMP mata pelajaran
PAI di Masohi yang sekaligus sebagai pengawas PAI menyatakan:
“Para pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi melakukan
kegiatan, artinya pengurus mengadakan kegiatan secara rutin.. lebih lanjut
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Pak samsul menyatakan bahwa kegiatan rutin itu dilakukan sebulan sekali dan
kegiatan pengembangan dilakukan dalam 1 semester 1 kali atau 6 bulan 1 kali.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dalam hal persiapan itu
pengurus yang melakukannya
Demikan pula dengan tempat tergantung pada kesepakatan antara pengurus
dan anggota, bisa juga dilakukan di sekolah -sekolah anggota gugus yang siap
untuk ditema juga dilakukan di sekolah-sekolah gugus sebagai anggota KKG
dan MGMP.4

c. Sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
Dalam menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang
kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi sebagai bagian dari
Kapasitas KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi (input), digunakan
penilaian sarana dan prasarana (inventory checklist) yang kemudian hasilnya dihitung,
seperti pada berikut ini:
Tabel 4.4 Ketersediaan Sarana dan Prasarana KKG dan MGMP PAI di Masohi

No

Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

1

Ruang Kegiatan

10

33

40

82,50

Baik

2

Ruang Pengurus

12

39

48

81,25

Baik

3

Sarana Administrasi

5

17

20

85

Baik

18

89

108

82,91

Baik

Total

4

Aspek yang dievaluasi

jumlah

Wawancara Dengan Pengawas dan Samsul, pada tanggal 9 Juli 2019.
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Berikut adalah uraian hasil penilaian terhadap sarana dan prasarana yang
menunjang program kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi.
1) Ruang Kegiatan
Dari hasil penilain terhadap sarana dan prasarana penunjang program kegiatan
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi diperoleh bahwa sarana dan prasarana
untuk ruang kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi diperoleh
presentase sebesar 82,50% menyatakan baik yang berarti bahwa sarana dan prasarana
pada ruang kegiatan tersebut masuk dalam kategori memadai. Kegiatan KKG dan
MGMP biasa dilakukan secara bergilir pada sekolah-sekolah gugus anggota KKG dan
MGMP, karena belum memiliki ruang pertemuan tersendiri. Dengan demikian hasil
evaluasi sesuai dengan kriteria keberhasilan yang dibuat, maka menunjukkan bahwa
ruang kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi masuk pada ketegori
memadai.
2) Ruang Pengurus (sekretariat)
Disamping itu, ruang pengurus atau sekretariat yang mendukung program
kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi sebesar 81,25% yang berarti bahwa ruang
pengurus atau sekretariat yang dimilki pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi masuk dalam kategori memadai, walaupun belum memiliki gedung
tersendiri hanya numpang di gedung Sekolah Dasar Muhammadiyah Masohi, tanpa
dilengkapi jaringan internet dan dinilai memadai. Dengan demikian hasil evaluasi
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sesuai dengan kriteria keberhasilan yang dibuat, maka menunjukkan bahwa ruang
pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi masuk pada ketegori
memadai dan perlu peningkatan.
3) Sarana administrasi
Sedangkan untuk sarana administrasi yang menunjang kegiatan KKG dan
MGMP mata pelajaran PAI di Masohi memiliki rata-rata nilai sebesar 85,00% dari
yang berarti bahwa sarana administrasi yang dimilki KKG dan MGMP mata pelajaran
PAI di Masohi baik dan dinilai memadai.
Dengan demikian hasil evaluasi sesuai dengan kriteria keberhasilan yang
dibuat, maka menunjukkan bahwa sarana administrasi yang menunjang kegiatan KKG
dan MGMP di Masohi masuk pada ketegori memadai dan dinilai tercapai dan perlu
pemeliharaan, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:
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Gambar 4.3 Kelenkapan Sarana Prasarana KKG
dan MGMP PAI di Masohi
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Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang menunjang program kegiatan
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi sebagian besar menunjukkan bahwa
sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi lengkap, hasil yang diperoleh yakni rata-rata nilai sebesar 83,25%, dengan
demikian penilaian tentang sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang ditentukan, dan
dinilai memadai. Dengan demikian hasil evaluasi sesuai dengan kriteria keberhasilan
yang dibuat, maka menunjukkan bahwa sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi masuk pada ketegori memadai dan dinilai tercapai dan perlu
peningkatan dan pemeliharaan.
Dari hasil wawancara dengan Ketua KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi mengatakan:
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“Untuk kondisi fisik ruang kegiatan maupun sarana dan prasarana lainnya
seperti bapak/Ibu lihat sendiri, Alhamdulillah kondisi ruang kegiatan maupun
sarana dan prasarana masih memada walaupun numpang di SD
Muhammadiyah. Namun tidak memiliki prasarana secara lengkap prasarana
yang ada hanya milik masing-masing pengurus dan dan sekolah”.5
d. Ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran
PAI di Masohi
Secara umum penilaian terhadap ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG
dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dilakukan dengan menggunakan dua cara
yaitu pedoman observasi dan wawancara. Skor terhadap hasil pengamatan dinyatakan
dalam persentase dengan kategori (1) ada tapi tidak lengkap/tidak sesuai (2) Ada dan
cukup lengkap/cukup sesuai (3) ada dan lengkap/sesuai. Adapun hasil penilaian
terhadap ketersedian KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi diuraikan sebagai berikut
Tabel. 4.5 Ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP PAI di
Masohi
No

Jumlah
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

1

SD

7

19

21

90,48

Baik

2

SMP

7

20

21

95,24

Baik

3

SMA-SMK

7

20

21

95,24

Baik

21

59

63

93,65

Baik

Total

5

Aspek yang dievaluasi

Hasil wawancara Djohar Soulisa, Pada Tanggal 9 Juli 2019
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Ketersediaan KTSP di sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Ketersediaan KTSP di SD Anggota KKG di Masohi
Dari hasil penilaian terhadap ketersediaan KTSP di SD anggota KKG di Masohi
sebanyak 16 Sekolah Dasar diketahui bahwa visi dan misi di SD anggota KKG di
Masohi memiliki nilai rata-rata 90.48% yang berarti ada dan lengkap serta sesuai, hal
ini menunjukkan bahwa di SD anggota KKG telah baik dalam merumuskan visi dan
misi Sekolah berdasarkan masukan dari berbagai warga Sekolah dan dijadikan cita-cita
bersama warga Sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan
datang dan dinilai cukup baik. Untuk tujuan Sekolah, rencana kerja Sekolah dan
kalender akademik di SD anggota KKG memiliki nilai rata-rata 100% yang berarti ada
dan lengkap. Ini menunjukkan bahwa tujuan Sekolah, rencana kerja Sekolah dan
kalender akademik di SD anggota KKG telah lengkap dan sesuai dan dinilai baik.
Selanjutnya untuk jadwal mata pelajaran di SD anggota KKG memiliki 100%
yang menunjukkan ada dan cukup lengkap. Ini berarti jadwal mata pelajaran di SD
anggota KKG sesuai dan dinilai baik. Untuk silabus dan RPP di SD anggota KKG
memiliki nilai rata-rata atau 66,67% menunjukkan ada dan lengkap, yang artinya
bahwa guru-guru di SD anggota KKG di Masohi telah membuat silabus dan RPP yang
sesuai dan dinilai baik.
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Dengan demikian ketersediaan KTSP di SD anggota KKG di Masohi memiliki
nilai 90,48%, menunjukkan ada dan lengkap atau sesuai. ini artinya bahwa ketersediaan
KTSP di SD anggota KKG ada dan lengkap serta sesuai dan dinilai baik.
2) Ketersediaan KTSP di SMA-SMK Anggota MGMP di Masohi
Hasil penilaian terhadap ketersediaan KTSP SMA dan SMK anggota MGMP
dengan jumlah 5 SMA dan 2 SMK diperoleh bahwa visi dan misi Sekolah memiliki
nilai rata-rata 100% yang berarti ada dan lengkap serta sesuai, hal ini menunjukkan
bahwa di SMA-SMK anggota MGMP telah baik dalam merumuskan visi dan misi
Sekolah berdasarkan masukan dari berbagai warga Sekolah dan dijadikan cita-cita
bersama warga Sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan
datang dan dinilai baik. Untuk tujuan Sekolah dan kalender akademik di SMA-SMK
di Masohi memiliki nilai rata-rata 100% yang berarti ada dan lengkap. Ini menunjukkan
bahwa tujuan Sekolah dan kalender akademik di SMA-SMK di Masohi telah lengkap
dan sesuai dan dinilai baik.
Untuk rencana kerja Sekolah di SMA-SMK di Masohi memiliki nilai rata-rata
66.67% yang berarti ada dan sesuai. Ini menunjukkan bahwa rencana kerja Sekolah di
SMA-SMK di Masohi ada dan sesuai dan dinilai baik. Selanjutnya untuk jadwal mata
pelajaran, silabus dan RPP di SMA-SMK di Masohi memiliki nilai rata-rata 100% yang
menunjukkan ada dan lengkap serta sesuai. Ini berarti jadwal mata pelajaran, silabus
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dan RPP di SMA-SMK di Masohi sesuai, yang artinya bahwa guru-guru di MGMP
telah membuat silabus dan RPP yang sesuai dan dinilai baik
Dengan demikian ketersediaan KTSP di SMA-SMK anggota MGMP di Masohi
memiliki nilai rata-rata 95,24%, menunjukkan ada dan lengkap atau sesuai. ini artinya
bahwa ketersediaan KTSP di SMA-SMK anggota MGMP di Masohi ada dan lengkap
serta t sesuai dan dinilai baik.
3) Ketersediaan KTSP di SMP Anggota MGMP di Masohi
Dari hasil penilaian terhadap ketersediaan KTSP di 4 SMP anggota MGMP di
Masohi diperoleh bahwa visi dan misi Sekolah di SMP anggota MGMP di Masohi
memiliki nilai rata-rata 95,24% yang berarti ada dan lengkap serta sesuai, hal ini
menunjukkan bahwa di SMP anggota MGMP di Masohi baik dalam merumuskan visi
dan misi Sekolah berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan dijadikan citacita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang
akan datang dan dinilai baik. Untuk tujuan Sekolah dan kalender akademik di SMP
anggota MGMP di Masohi memiliki nilai rata-rata100% yang berarti ada dan lengkap
serta sesuai. Ini menunjukkan bahwa tujuan Sekolah dan kalender akademik di SMP
anggota MGMP di Masohi lengkap dan sesuai dan dinilai baik.
Untuk rencana kerja Sekolah dan jadwal mata pelajaran di SMP anggota
MGMP di Masohi memiliki nilai rata-rata sebesar 66.67% yang berarti ada dan sesuai.
Ini menunjukkan bahwa rencana kerja Sekolah dan jadwal mata pelajaran di SMP
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anggota MGMP di Masohi ada dan sesuai dan dinilai baik. Selanjutnya untuk silabus
dan RPP di SMP anggota MGMP di Masohi memiliki nilai rata-rata 100% yang
menunjukkan ada dan lengkap serta sesuai. Ini berarti silabus dan RPP di SMP anggota
MGMP di Masohi telah sesuai, yang artinya bahwa guru-guru di SMP anggota MGMP
di Masohi telah membuat silabus dan RPP yang sesuai dan dinilai baik.
Dengan demikian ketersediaan KTSP di SMP anggota MGMP di Masohi
memiliki nilai rata-rata 95,24%, menunjukkan ada dan lengkap atau sesuai. ini artinya
bahwa ketersediaan KTSP di SMP anggota MGMP di Masohi ada dan lengkap serta
sesuai dan dinilai baik.
Secara keseluruhan ketersediaan KTSP di sekolah anggota KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi menunjukkan bahwa ada dan lengkap serta sesuai, hasil
yang diperoleh yakni rata-rata nilai sebesar 95,24%. Dengan demikian hasil evaluasi
sesuai dengan kriteria keberhasilan yang dibuat, maka menunjukkan bahwa
ketersediaan KTSP di sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
masuk pada ketegori baik dan dinilai tercapai.
Secara keseluruhan ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi dapat di lihat pada garfik di bawah ini:
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Gambar 4.4 Ketesediaan KTSP di Sekolah
Anggota KKG dan MGMP di Masohi

95.24

95.24

96
94
92

90.48

90
88
SD

SMP

SMA-SMK

Dari hasil wawancara dengan salah satu kepala Sekolah di Masohi anggota
MGMP mengatakan:
“Dalam penyusunan KTSP Sekolah melibatkan narasumber pengawas, guru
bimbingan dan konseling serta seluruh unsur komponen pendidik dan tenaga
kependidikan yang ada di Sekolah, terutama seluruh guru-guru yang menjadi
wali kelas. Guru di Sekolah memahami tentang pentingnya KTSP, kesadaran
guru-guru di Sekolah cukup baik dalam rangka pelaksanaan KTSP, terutama
terkait dengan persiapan perangkat pembelajaran setiap tahun ajaran Baru
sebelum proses pembelajaran dimulai dengan mengacu pada KTSP yang telah
ditetapkan sekolah”6.
Lebih lanjut hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah anggota KKG
mengatakan:
“Ya.. Alhamdulillah sejauh ini guru kami yang ada di KKG dan MGMP telah
menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP sebelum
melaksanakan proses pembelajaran, dalam hal ini guru-guru kami menyiapkan
perangkat pembelajaran.”7
e. Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah anggota KKG dan MGMP

6
7

Sri Rosmiati, (kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Masohi Hasil wawancara pada tanggal 9 Juli 2019.
Darno Yusuf Mulyono, (Kepala Sekolah SD Isalam Al-Bina Masohi) Hasil wawancara tanggal 10 Juli
2019
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Penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah anggota KKG dan
MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dilakukan dengan pengamatan terhadap
pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dilakukan guru, skor pengamatan yang
dilakukan menggunakan skala 1–5. Dengan ketentuan penilaian: 1.

tidak baik/

rendah/tidak pernah, 2. Tidak baik atau rendah, 3. Biasa atau cukup, 4. Baik atau tinggi
5. baik atau tinggi. Adapun hasil penilaian di tiga tingkatan satuan Pendidikan
meliputi SMA-SMK, SMP, dan SD yang menjadi anggota KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi adalah sebagai berikut:
1.

Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran pada sekolah anggota MGMP SMA-SMK
Mata pelajaran PAI di Masohi.

Tabel 4.6 Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota MGMP Tingkat SMASMK mata pelajaran PAI di Masohi
No

Aspek yang dievaluasi

Jumlah N=9
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

1

Kegiatan Awal

4

159

180

88,33%

Baik

2

Kegiatan Inti

17

626

765

81,83

Baik

3

Kegiatan Akhir

5

200

225

88,88

Baik

26

984

1170

86.34

Baik

Total
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Berdasarkan penilaian dari hasil observasi 9 Guru Pendidikan Agama Islam
pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah anggota MGMP SMA-SMK mata pelajaran
PAI di Masohi untuk aspek kegiatan awal yang dilakukan oleh guru di kelas MGMP
SMA-SMK di Masohi, memiliki skor sebesar 88.33% Hal ini berarti untuk kegiatan
awal dinilai baik sehingga dengan kegiatan awal tersebut siswa dianggap telah siap
mengikuti pembelajaran. untuk aspek kegiatan inti yang dilakukan oleh guru di kelas
pada MGMP SMA-SMK di Masohi, memiliki skor 81,83%. Hal ini menunjukkan
kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dinilai baik.
Terakhir untuk aspek kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru anggota MGMP
SMA-SMK di Masohi memiliki skor 88.88%. Nilai ini menunjukkan pelaksanaan
kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru dinilai baik.
Penilaian kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir yang dilakukan guru
anggota MGMP PAI SMA-SMK di Masohi yang dilakukan guru dapat disimpulkan
baik dengan skor rata-rata 86.34%. Dengan demikian hasil evaluasi sesuai dengan
kriteria keberhasilan atau standar objek yang dibuat, maka menunjukkan bahwa
pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota MGMP pada mata pelajaran PAI untuk
SMA-SMK di Masohi berlangsung pada ketegori baik dan dinilai tercapai dan harus
dipertahankan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas.
Secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran di sekolah anggota MGMP
tingkat SMA-SMK dapat dilihat pada grafik berikut
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2.

Pelaksanaan Pembelajaran pada sekolah anggota MGMP SMP Mata
pelajaran PAI di Masohi.

Tabel 4.7 Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota MGMP Tingkat SMP
mata pelajaran PAI di Masohi

No

Aspek yang dievaluasi

Jumlah N=8
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

1

Kegiatan Awal

4

142

160

88,75

Baik

2

Kegiatan Inti

17

585

680

86,03

Baik

3

Kegiatan Akhir

5

178

200

89

Baik

26

905

1040

88.02

Baik

Total

Berdasarkan penilaian dari hasil observasi 8 Guru Pendidikan Agama Islam
pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah anggota MGMP SMP mata pelajaran PAI
di Masohi untuk aspek kegiatan awal yang dilakukan oleh guru di kelas memiliki skor
sebesar 88,75%. Hal ini berarti untuk kegiatan awal dinilai baik sehingga dengan
kegiatan awal tersebut siswa dianggap telah siap mengikuti pembelajaran. untuk aspek
kegiatan inti yang dilakukan oleh guru di kelas pada MGMP SMP di Masohi, diperoleh
nilai sebesar 86,03%. Hal ini menunjukkan kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran
yang dilakukan oleh guru dinilai baik.
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Terakhir untuk aspek kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru anggota MGMP
SMP di Masohi diperoleh skor sebesar 89%. Nilai ini menunjukkan pelaksanaan
kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru dinilai baik.
Penilaian kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir yang dilakukan guru
anggota MGMP PAI pada tingkat SMP di Masohi yang dilakukan guru memperoleh
skor rata-rata sebesar 88,02%. Dengan demikian hasil evaluasi sesuai dengan kriteria
keberhasilan atau standar objek yang dibuat, maka menunjukkan bahwa pelaksanaan
pembelajaran di Sekolah anggota MGMP pada mata pelajaran PAI untuk SMP di
Masohi berlangsung pada ketegori baik dan dinilai tercapai dan harus dipertahankan
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas.
Pelaksanaan pembelajaran pada anggota MGMP tingkat SMP mata pelajaran
PAI dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.5 Grafik Pelaksanaan Pembelajaran
Pada Tingkat SMP
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3. Pelaksanaan Pembelajaran pada sekolah anggota KKG SD Mata pelajaran
PAI di Masohi.
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Tabel. 4.8 Pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota KKG SD mata
pelajaran PAI di Masohi

No

Aspek yang dievaluasi

Jumlah N=8
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

1

Kegiatan Awal

4

140

160

87,5

Baik

2

Kegiatan Inti

17

596

680

87,65

Baik

3

Kegiatan Akhir

5

176

200

88

Baik

26

912

1040

87,72

Baik

Total

Berdasarkan penilaian dari hasil observasi 8 Guru Pendidikan Agama Islam
pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah anggota KKG tingkat SD mata pelajaran
PAI di Masohi untuk aspek kegiatan awal yang dilakukan oleh guru di kelas memiliki
skor sebesar 87,5%. Hal ini berarti untuk kegiatan awal dinilai baik sehingga dengan
kegiatan awal tersebut siswa dianggap telah siap mengikuti pembelajaran. untuk aspek
kegiatan inti yang dilakukan oleh guru di kelas pada KKG SD di Masohi memiliki skor
sebesar 87,65%. Hal ini menunjukkan kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dinilai baik.
Terakhir untuk aspek kegiatan akhir yang 88%. Nilai ini menunjukkan
pelaksanaan kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru dinilai baik.
Penilaian kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir yang dilakukan guru
anggota KKG PAI pada tingkat SD di Masohi yang dilakukan guru dapat disimpulkan
baik dengan rata-rata skor sebesar 87,72%. Dengan demikian hasil evaluasi sesuai
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dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang dibuat, maka menunjukkan bahwa
pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota KKG pada mata pelajaran PAI untuk
tingkat SD di Masohi berlangsung pada ketegori baik dan dinilai tercapai dan harus
dipertahankan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas.
Secara keseluruh pelaksanaan pembelajaran anggota KKG pada tingkat SD
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.6 Grafik Pelaksanaan Pembelajaran Pada
Tingkat SD
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Penilaian kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir yang dilakukan guru
anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi yang dilakukan guru dapat disimpulkan baik
dantelah tercapai, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
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Gambar 4.7 Pelaksanaan Pembelajaran pada
Sekolah Anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi
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Hasil evaluasi sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang
dibuat, dan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran di Sekolah anggota KKG
pada mata pelajaran PAI untuk tingkat SD di Masohi berlangsung pada ketegori baik
dan dinilai tercapai dan harus dipertahankan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan
guru di kelas.
f. Pelaksanaan Penilaian hasil pembelajaran di sekolah anggota KKG dan
MGMP
Penilaian terhadap pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran di Sekolah
anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi yang dilakukan guru di kelas
dengan menggunakan lembar observasi. Adapun secara keseluruhan hasil penilaian
dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:
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Tabel. 4.9 Penilaian hasil pembelajaran di Sekolah
anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi

No

Tingkat Sekolah

Hasil Penilaian
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

1

SMA-SMK

12

455

540

84,26

Baik

2

SMP

12

403

480

83,96

Baik

3

SD

12

404

480

84,17

Baik

36

1262

1500

84,13

Baik

Total

Berdasarkan hasil observasi bahwa penilaian hasil pembelajaran di Sekolah
anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi yang dilakukan oleh guru di
KKG dan MGMP, memiliki skor rata-rata 84,13%. Hal ini berarti untuk penilaian hasil
belajar dinilai baik pada KKG dan MGMP. Untuk penilaian hasil pembelajaran
anggota MGMP PAI tingkat SMA-SMK yang dilakukan oleh 9 guru mata pelajaran
PAI memiliki skor sebesar 84,26%. Ini menunjukkan bahwa untuk penilaian hasil
belajar dinilai baik.
Selanjutnya untuk penilaian hasil pembelajaran di Sekolah anggota MGMP
mata pelajaran PAI tingkat SMP memiliki skor sebesar 83,96%. Yang artinya bahwa
untuk penilaian hasil belajar di SMP anggota MGMP di Masohi dinilai baik.
Sementara penilaian hasil pembelajaran untuk anggota KKG tingkat SD
memiliki skor sebesar 84,17%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk penilaian hasil
belajar di SD mata pelajaran PAI anggota KKG di Masohi dinilai baik.
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Secara keseluruhan penilaian hasil belajar di sekolah anggota KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi dinilai baik. Dengan demikian hasil evaluasi sesuai
dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang dibuat, maka menunjukkan
bahwa penilaian hasil pembelajaran di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi berlangsung pada ketegori baik. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara yang diungkapkan oleh kepala SD al- Bina Masohi dan

SMP

Muhammadiyah Masohi mengatakan:
“Guru kami melakukan penilaian terhadap tugas dan hasil ujian siswa secara
objektif, adil dan komprehensif, memberikan contoh-contoh yang riil yang dialami
siswa sehari-hari sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Lebih
lanjut Ibu Sri Rosmiati mengatakan: Guru Pendidikan Agama Islam Melakukan
penilaian terkait dengan sikap spiritual dan sikap social siswa melalui observasi
di kelas pada saat pembelalajaran berlangsung dan kami temui juga bahwa guru
kami selalu memberikan kesempatan bertanya kepada siswa pada saat proses
pembelajaran berlangsung di kelas kemudian guru di sini juga mengembalikan
hasil-hasil pekerjaan siswa yang telah dinilai sebagai umpan balik bagi siswa
untuk melihat di mana kelemahannya, dan tugas tersebut ditanda tanagin oleh
Wali siswa yang kemudian disimpan di kelas sebagai fortopolio tugas siswa. Kami
selalu memberikan motivasi kepada guru bahwa yang jelasnya hasil siswa itu
harus selalu dikembalikan dan alhamdulillah, guru kami menilai dan
mengembalikkan tugas siswa tepat waktu”8
Hal ini menunjukkkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam anggota KKG
dan MGMP di Masohi telah melakukan penilaian hasil belajar siswa dengan baik
yang dilakukan secara komprehensif dengan menilai berbagai aspek yang dimiliki
oleh siswa sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa pada setiap
petemuan.

8

Darno Yusuf Mulyono dan Sri Rosmiati Hasil wawancara, pada Rabu, Tanggal 10 Juli 2019.
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Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru anggota KKG dan MGMP
dalam pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 4.8 Penilaian Hasil Pembelajaran Anggota KKG dan
MGMP PAI di Masohi
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Aspek evaluasi output
Aspek evaluasi output berkaitan dengan tujuan program yang telah ditetapkan

oleh Kementerian Agama, yakni meningkatnya kompetensi guru. Penilaian terhadap
kompetensi guru di Sekolah anggota KKG dan MGMP di Masohi dilakukan dengan
menggunakan (1) kuesoiner kompetensi guru yang diisi oleh guru sebanyak 25 orang
guru dan (2) kuesioner kompetensi guru yang diisi oleh kepala Sekolah untuk menilai
kompetensi guru. Penilaian terhadap kompetensi guru di Sekolah anggota KKG dan
MGMP di Masohi dilakukan dengan menilai: a. Kompetensi Paedagogik, b.
Kompetensi Profesional, c. Kompetensi Kepribadian, d. Kompetensi Sosial. Secara
umum hasil evaluasi terhadap kompetensi guru di sekolah anggota KKG dan MGMP
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mata pelajaran PAI di Masohi diuraikan sebagaimana di bawah ini:
Tabel 4.10 Kompentensi Guru Anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi
No

Tingkat Sekolah

N=25
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

1

Kompetensi Pedagogik

9

1035

1125

92

Baik

2

Kompetensi Profesional

7

786

875

89,83

Baik

3

Kompetensi Kepribadian

5

571

625

91,36

Baik

4

Kompetensi Sosial

4

458

500

91,6

Baik

25

2850

3125

91,2

Baik

Total

Sementara hasil angket yang disebarkan kepada 12 kepala sekolah tentang
kompetensi guru PAI dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.11 Kompetensi Guru Anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi Berdasarkan Penilaian Kepala Sekolah

No
1

Aspek yang dinilai
Kompetensi Pedagogik

N=12
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

9

466

540

%

Ket

86,30

Baik
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No

Aspek yang dinilai

N=12
Btr

Skor
Riel

Skor
Maksimal

%

Ket

2

Kompetensi Profesional

7

372

420

88,57

Baik

3

Kompetensi Kepribadian

5

264

300

88

Baik

4

Kompetensi Sosial

4

216

240

90

Baik

25

1283

1500

88,22

Baik

Total
a. Kompetensi Paedagogik

Hasil angket yang disebarkan pada 25 orang guru PAI tentang penilaian
kompetensi Paedagogik, dapatlah diperoleh skor rata sebesar 92%. Ini menunjukkan
bahwa pemahaman wawasan, pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta pengembangan peserta didik.
Sementara hasil angket yang diberikan kepada 12 kepala sekolah terkait dengan
kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru PAI anggota KKG dan MGMP
dipereroleh skor rata-rata sebesar 86,30%. Hal ini menunjukkan bahwa guru PAI di
Masohi memiliki wawasan, pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar serta pengembangan peserta didik.
Secara Keseluruhan kompetensi paedagogik guru Pendidikan agama Islam
anggota KKG dan MGMP di Masohi berdasarkan penilaian dari sebaran angket yang
diberikan kepada guru dan kepala sekolah berada pada kategori baik.
b. Kompetensi profesional
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Berdasarkan hasil angket yang disebarkan pada 25 orang guru tentang penilaian
kompetensi profesional, dapatlah diperoleh presentase sebesar 89,83%. Ini berarti
bahwa konsep struktur dan metode keilmuan, materi ajar, hubungan konsep antar
keilmuan dalam kehidupan sehari-hari .
Lebih lanjut hasil angket yang disebarkan kepada 12 kepala sekolah tentang
penilaian kompetensi professional guru PAI anggota KKG dan MGMP diperoleh
presentase sebesar 88,57%. Hal ini menunjukkan bahwa guru PAI memiliki konsep
struktur dan metode keilmuan, materi ajar, hubungan konsep antar keilmuan dalam
kehidupan sehari-hari.
Secara Keseluruhan kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam
anggota KKG dan MGMP di Masohi berdasarkan penilaian dari sebaran angket yang
diberikan kepada guru dan kepala sekolah berada pada kategori baik.

c. Kompetensi kepribadian
Lebih lanjut hasil angket yang disebarkan pada 25 orang guru tentang penilaian
kompetensi kepribadian, dapatlah diperoleh presentase sebesar 91,36%. Hal ini
menunjukkan bahwa guru PAI menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan, dewasa, arif, dan bijaksana, serta
berwibawa.
Sementara hasil angket yang disebarkan kepada 12 kepala sekolah terkait
dengan kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam anggota KKG dan
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MGMP diperoleh presentase sebesar 88%. Dengan demikian guru PAI anggota KKG
dan MGMP menjadi teladn bagi peserta didik, dan masyarakat dalam mengembangkan
diri secara berkelanjutan, dewasa, arif, dan bijaksana serta berwibawa.
Berdasarkan sebaran angket terkait dengan penilaian kompetensi profesional
guru Pendidikan Agama Islam anggota KKG dan MGMP di Masohi yang diberikan
kepada guru dan kepala sekolah, penilaian tersebut berada pada kategori baik.
d. Kompetensi sosial
Untuk hasil angket yang disebarkan pada 25 orang guru tentang penilaian
kompetensi sosial, dapatlah diperoleh presentase sebesar 91,6 Hal ini menunjukkan
bahwa guru PAI mampu berkomunikasi lisan dan tulisan, bergaul secara efektif dengan
guru, siswa dan masyarakat sekitar.
Sementara hasil angket yang disebarkan kepada 12 kepala sekolah
menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam anggota KKG dan MGMP
dapatlah diperoleh presentase 90%. Hal ini menunjukkan bahwa guru PAI mampu
berkomunikasi lisan dan tulisan, bergaul secara efektif dengan guru, siswa dan
masyarakat sekitar.
Secara Keseluruhan kompetensi sosial guru Pendidikan Agama Islam anggota
KKG dan MGMP di Masohi berdasarkan penilaian dari sebaran angket yang diberikan
kepada guru dan kepala sekolah berada pada kategori baik.
Berdasarkan pada kriteria keberhasilan dapat diperoleh bahwa kompetensi guru
di sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi berada pada
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kategori baik berdasarkan dari sebaran angket yang disebarkan pada 25 guru, hal
tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Gambar 4.9 Penilaian Guru dan Kepala Sekolah
Terhadap Kompetensi Guru PAI
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Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam anggota KKG dan MGMP di
Masohi berdasarkan dari sebaran angket yang diberikan kepada 25 guru memiliki skor
rata-rata sebesar 91,2%. Sementara penilaian yang dilakukan oleh 12 kepala sekolah
melalui sebaran angket diperoleh skor rata-rata sebesar 88,22%. Hal ini menunjukkan
bahwa kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial yang dimiliki oleh
guru PAI anggota KKG dan MGMP berada pada kategori baik.
B. Pembahasan
1.

Aspek evaluasi Input
Program kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi iterdapat

aspek evaluasi input yakni pada evaluasi yang berkaitan dengan tujuan program yang
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telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni pada evaluasi tentang memperkuat
kapasitas KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi meliputi beberapa
komponen: a. Keaktifan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, b. Kinerja
pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, c. Sarana dan prasarana
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, d. Ketersediaan KTSP di Sekolah
anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, e. Pelaksanaan pembelajaran
di Sekolah anggota KKG dan MGMP di Masohi f. Penilaian hasil pembelajaran di
Sekolah anggota KKG dan MGMP

mata pelajaran PAI di Masohi. Adapun

pembahasan mengenai kapasitas KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dapat
digambarkan sebagaimana uraian di bawah ini:
a. Keaktifan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
Program kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dilakukan
pertemuan secara rutin baik yang dilakukan oleh pengurus maupun oleh para guru PAI
yang tergabung dalam anggota KKG dan MGMP. Kegiatan ini dirasakan penting oleh
guru, karena dapat membantu guru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang
dihadapi di sekolah terkait dengan pengembangan kompetensi guru maupun terkait
dengan pengembangan kompetensi peserta didik. Dari informasi yang diterima dari
anggota KKG dan MGMP, dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dapat dirasakan
manfaatnya, khususnya bagi guru yang sebelumnya kurang aktif mengikuti kegiatan
serupa, sekarang menjadi aktif. Manfaat yang didapat di KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi paling tidak yang dirasakan oleh para guru seperti itu adalah
bahwa sekarang mampu menyiapkan persiapan mengajar dengan cukup mudah
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dibandingkan waktu yang lalu. Mereka mengatakan dengan sebenarnya bahwa
kegiatan KKG dan MGMP ini dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam
membuat persiapan mengajar. Di samping itu, tambahan pengetahuan dan pengalaman
juga makin bertambah, khususnya di dalam diskusi dan pemecahan masalah,
sebelumnya guru-guru sering kurang teliti di dalam melihat masalah, karena kurang
terbiasa melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada di sekolah atau di kelasnya.
Secara umum program kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi yang dilaksanakan pada KKG dan MGMP melalui analisis dokumen
menunjukkan bahwa keaktifan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
berlangsung baik. Hasil evaluasi keaktifan program kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi tersebut, secara keseluruhan didapat dari hasil analisis
dokumen dan keberadaan data yang terkait dengan KKG dan MGMP mata pelajaran
PAI di Masohi. Dengan demikian hasil evaluasi sesuai dengan kriteria keberhasilan
yang dibuat, maka menunjukkan bahwa keaktifan program Kegiatan KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi masuk pada ketegori baik atau tinggi.
b. Kinerja Pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
Penilaian terhadap kinerja pengurus dilakukan dengan menilai (1) Kedisiplinan
dalam melaksanakan tugas, yang meliputi: a. Prioritas tugas sebagai pengurus KKG
dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi, b. Pengaturan waktu kegiatan KKG dan
MGMP mata pelajaran PAI di Masohi. (2) Tanggung jawab penyelesaian tugas, yang
meliputi: a. Tanggap terhadap tugas sebagai pengurus KKG dan MGMP

mata

pelajaran PAI di Masohi, b. Berusaha keras sebagai pengurus KKG dan MGMP mata
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pelajaran PAI di Masohi. (3) Kesungguhan dalam memecahkan masalah yang
dihadapi, yakni mencari penyelesaian masalah dalam kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi. (4) Meningkatkan usaha dalam melaksanakan tugas, yang
meliputi: a. Mengembangkan tugas sebagai pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran
PAI di Masohi, b. Meningkatkan tugas pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi, c. Memberikan pelayanan informasi dalam kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi. (5) Moral kerja, yakni rela menerima sanksi.
Pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi mempunyai motivasi
untuk mengelola kegiatan KKG dan MGMP, mereka berusaha memenuhi kebutuhan
guru yang berkaitan dengan kegiatan KKG dan MGMP dan bersama-sama teman lain
mengatur jadwal kegiatan. Dalam menghadapi permasalahan kegiatan, pengurus selalu
mendiskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman lain untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut, melakukan evaluasi kegiatan dan pemantauan kegiatan,
berkoordinasi dengan pengawas Sekolah serta dari pihak Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi pengurus
memberikan pelayanan informasi dan konsultatif dalam mengatasi permasalahan
kegiatan, memberikan informasi tentang kebijakan yang terkait dengan mutu pendidik.
Dalam hal aturan pengurus memberikan sanksi ketidakhadiran bagi anggota, mengatur
durasi waktu pada setiap pertemuan kegiatan serta mengadakan pertemuan secara rutin
di sekolah pusat kegiatan.
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Menyiapkan relevansi topik yang dibahas dalam kegiatan yang sesuai dengan
kebutuhan guru dan topik yang dibahas dalam kegiatan sesuai dengan tugas guru serta
melaporankan hasil kegiatan kemudian menetapkan program lanjutan.
Secara keseluruhan berdasarkan hasil angket dapat diperoleh bahwa kinerja
pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi berlangsung pada kategori
baik atau tinggi. Namun belum sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objek
yang dibuat, dengan demikian kinerja pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi masih perlu lebih ditingkatkan lagi.
c. Sarana dan prasarana KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi
Dalam menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang
kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi sebagai bagian dari
memperkuat kapasitas KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi (input),
digunakan penilaian sarana dan prasarana (inventory checklist). Dari hasil penelitian
terhadap sarana dan prasarana penunjang program kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi diketahui bahwa sarana dan prasarana pada ruang kegiatan
KKG dan MGMP pada ruang kegiatan masuk dalam kategori memadai, walaupun
Gedung yang dipakai sebagai sekertariat MGMP dan KKG bukan milik KKG maupun
MGMP, hanya numpang di gedung milik SD Muhammadiyah dan tidak dilengkapi
dengan perangkat multimedia.
Sekretariat yang dimilki pengurus KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di
Masohi masuk dalam kategori memadai, tapi untuk jaringan internet dan media
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komunikasi (telepon dan facsimile) tidak lengkap. Sedangkan untuk sarana
administrasi berupa buku-buku yang menunjang kegiatan KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi memadai.
Secara keseluruhan sarana dan prasarana yang menunjang program kegiatan
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi sebagian besar menunjukkan bahwa
sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran PAI
di Masohi lengkap dan baik, hasil yang diperoleh tentang penilaian sarana dan
prasarana KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi sesuai dengan kriteria
keberhasilan atau standar objek yang ditentukan, dan dinilai memadai.
d. Ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran
PAI di Masohi
Salah satu muatan yang terkandung dalam Permendiknas nomor 19 tahun 2007
tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah
adalah pengembangan dan evaluasi KTSP. Dari salah satu muatan yang terkandung
dalam Permendiknas di atas jelas bahwa ketersediaan KTSP di sekolah penting.
Dari hasil penilaian terhadap ketersediaan KTSP di MGMP SMA-SMK
diketahui bahwa visi dan misi Sekolah ada dan lengkap serta sesuai, hal ini
menunjukkan bahwa MGMP SMA-SMK baik merumuskan visi dan misi sekolah
berdasarkan masukan dari berbagai warga sekolah dan dijadikan cita-cita bersama
warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang
dan dinilai baik. Untuk tujuan sekolah, rencana kerja sekolah dan kalender akademik
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anggota MGMP SMA-SMK ada dan lengkap. Ini menunjukkan bahwa tujuan sekolah,
rencana kerja sekolah dan kalender akademik telah lengkap dan sesuai dan dinilai baik.
Selanjutnya untuk jadwal mata pelajaran pada anggota MGMP SMA-SMK ada
dan lengkap. Ini berarti jadwal mata pelajaran sesuai dan dinilai baik. Untuk silabus
dan RPP pada sekolah MGMP SMA-SMK ada dan lengkap, yang artinya bahwa guruguru PAI anggota MGMP tingkat SMA-SMK telah membuat silabus dan RPP yang
sesuai dan dinilai baik. Dengan demikian ketersediaan KTSP di sekolah anggota
MGMP SMA-SMK mata Pelajaran PAI di Masohi menunjukkan ada dan lengkap atau
sesuai. ini artinya bahwa ketersediaan KTSP di KKG dan MGMP ada dan lengkap serta
sesuai dan dinilai baik.
Hasil penilaian terhadap ketersediaan KTSP di sekolah anggota MGMP tingkat
SMA-SMK di Masohi ada dan lengkap serta sesuai, hal ini menunjukkan bahwa
Sekolah anggota MGMP tingkat SMA-SMK di Masohi telah merumuskan visi dan misi
Sekolah berdasarkan masukan dari berbagai warga Sekolah dan dijadikan cita-cita
bersama warga Sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan
datang dan dinilai baik. Untuk tujuan Sekolah dan kalender akademik di SMA-SMK
di Masohi ada dan lengkap. Ini menunjukkan bahwa tujuan Sekolah dan kalender
akademik di SMA-SMK anggota MGMP mata Pelajaran PAI di Masohi telah lengkap
dan sesuai dan dinilai baik.
Untuk rencana kerja Sekolah anggota MGMP tingkat SMA-SMK di Masohi
ada dan sesuai. Ini menunjukkan bahwa rencana kerja Sekolah di SMA-SMK anggota
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MGMP mata pelajaran PAI di Masohi ada dan sesuai dan dinilai baik. Selanjutnya
untuk jadwal mata pelajaran, silabus dan RPP di SMA-SMK anggota MGMP di
Masohi ada dan lengkap serta sesuai. Ini berarti jadwal mata pelajaran, silabus dan
RPP di SMA-SMK di Masohi sesuai, yang artinya bahwa guru-guru PAI anggota
MGMP tingkat SMA-SMK telah membuat silabus dan RPP yang sesuai dan dinilai
baik. Dengan demikian ketersediaan KTSP di SMA-SMK anggota MGMP Mata
Pelajaran PAI di Masohi ada dan lengkap atau sesuai. ini artinya bahwa ketersediaan
KTSP di SMA-SMK anggota MGMP di Masohi ada dan lengkap serta sesuai dan
dinilai baik.
Dari hasil penilaian terhadap ketersediaan KTSP di SMP anggota MGMP di
Masohi diperoleh bahwa visi dan misi sekolah da dan lengkap serta sesuai, hal ini
menunjukkan bahwa di SMP anggota MGMP di Masohi telah merumuskan visi dan
misi sekolah berdasarkan masukan dari berbagai warga Sekolah dan dijadikan cita-cita
bersama warga Sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan
datang dan dinilai baik. Untuk tujuan Sekolah dan kalender akademik di SMP anggota
MGMP di Masohi ada dan lengkap serta sesuai. Ini menunjukkan bahwa tujuan sekolah
dan kalender akademik di SMP anggota MGMP di Masohi telah lengkap dan sesuai
dan dinilai baik.
Untuk rencana kerja sekolah dan jadwal mata pelajaran di SMP anggota MGMP
di Masohi ada dan sesuai. Ini menunjukkan bahwa rencana kerja Sekolah dan jadwal
mata pelajaran di SMP anggota MGMP di Masohi ada dan sesuai dan dinilai baik.
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Selanjutnya untuk silabus dan RPP di SMP anggota MGMP di Masohi ada dan lengkap
serta sesuai. Ini berarti silabus dan RPP di SMP anggota MGMP di Masohi telah sesuai,
yang artinya bahwa guru-guru PAI di SMP anggota MGMP di Masohi telah membuat
silabus dan RPP yang sesuai dan dinilai baik. Dengan demikian ketersediaan KTSP di
SMP anggota MGMP di Masohi ada dan lengkap atau sesuai. ini artinya bahwa
ketersediaan KTSP di SMP anggota MGMP di Masohi ada dan lengkap serta sesuai
dan dinilai baik.
Sementara hasil penilaian terhadap ketersediaan KTSP di SD anggota KKG di
Masohi diperoleh bahwa visi dan misi sekolah di SMP anggota MGMP di Masohi ada
dan lengkap serta sesuai, hal ini menunjukkan bahwa di SD anggota KKG di Masohi
telah merumuskan visi dan misi Sekolah berdasarkan masukan dari berbagai warga
sekolah dan dijadikan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang
berkepentingan pada masa yang akan datang dan dinilai baik. Untuk tujuan sekolah
dan kalender akademik di SD anggota KKG di Masohi ada dan lengkap serta sesuai.
Ini menunjukkan bahwa tujuan sekolah dan kalender akademik di SD anggota KKG di
Masohi telah lengkap dan sesuai dan dinilai baik.
Untuk rencana kerja Sekolah dan jadwal mata pelajaran di SD anggota KKG di
Masohi ada dan sesuai. Ini menunjukkan bahwa rencana kerja sekolah dan jadwal mata
pelajaran di SD anggota KKG di Masohi ada dan sesuai dan dinilai baik. Selanjutnya
untuk silabus dan RPP di SMP anggota MGMP di Masohi ada dan lengkap serta sesuai.
Ini berarti silabus dan RPP di SD anggota KKG di Masohi telah sesuai, yang artinya
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bahwa guru-guru PAI di SD anggota KKG di Masohi telah membuat silabus dan RPP
yang sesuai dan dinilai baik. Dengan demikian ketersediaan KTSP di SD anggota KKG
di Masohi ada dan lengkap atau sesuai. Ini artinya bahwa ketersediaan KTSP di SD
anggota KKG di Masohi ada dan lengkap serta sesuai dan dinilai baik.
Secara keseluruhan ketersediaan KTSP di sekolah anggota KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi menunjukkan bahwa ada dan lengkap serta sesuai.
Dengan demikian hasil evaluasi sesuai dengan kriteria keberhasilan yang dibuat, maka
menunjukkan bahwa ketersediaan KTSP di sekolah anggota KKG dan MGMP mata
pelajaran PAI di Masohi masuk pada ketegori baik dan dinilai tercapai.

e. Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Anggota KKG dan MGMP
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah
anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi untuk aspek kegiatan awal
yang dilakukan oleh guru PAI pada tingkat SD, SMP dan SMA/SMK anggota KKG
dan MGMP di Masohi dinilai baik. Hal ini berarti untuk kegiatan awal baik sehingga
dengan kegiatan awal tersebut dianggap siswa telah siap mengikuti pembelajaran.
untuk aspek kegiatan inti yang dilakukan oleh guru PAI anggota KKG dan MGMP di
Masohi menunjukkan kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh
guru dinilai baik.
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Terakhir untuk aspek kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru PAI anggota
KKG dan MGMP di Masohi menunjukkan pelaksanaan kegiatan akhir yang dilakukan
oleh guru dinilai baik.
Dari uraian tersebut di atas mengenai penilaian kegiatan awal, kegiatan inti dan
kegiatan akhir yang dilakukan guru PAI anggota KKG dan MGMP

tingkat

SMA/SMK, SMP, dan SD di Masohi dapat disimpulkan baik.
f. Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah Anggota KKG dan MGMP
Penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh guru terhadap seluruh pelaksanaan
pembelajaran. Berdasarkan informasi dari guru, teknik penilaian yang dilakukan untuk
mengukur keberhasilan pelaksanaan pembelajaran menggunakan tes tertulis, lisan atau
perbuatan, observasi, dan penugasan. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas penilaian
yang lebih banyak digunakan adalah melalui pemberian tugas dan portofolio. Guru
menilai anak melalui pengamatan. Sedangkan Tes tertulis digunakan untuk menilai
kemampuan menulis siswa. Evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian hasil
pembelajaran dilakukan terhadap guru dengan menggunakan lembar observasi.
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa penilaian hasil pembelajaran di
sekolah anggota KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi yang dilakukan oleh
guru PAI anggota KKG dan MGMP untuk penilaian hasil belajar dinilai baik. Untuk
penilaian hasil pembelajaran di sekolah yang dilakukan oleh guru PAI anggota MGMP
pada tingkat SMA-SMK di Masohi menunjukkan bahwa untuk penilaian hasil belajar
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dinilai baik. Selanjutnya untuk penilaian hasil pembelajaran di sekolah anggota MGMP
mata pelajaran PAI yang dilakukan oleh guru SMP anggota MGMP di Masohi dinilai
baik, yang artinya bahwa untuk penilaian hasil belajar PAI pada SMP anggota MGMP
di Masohi sudah sesuai. Demikian pula penilaian hasil pembelajaran di SD anggota
KKG mata pelajaran PAI di Masohi yang dilakukan oleh guru PAI anggota KKG untuk
penilaian hasil belajar dinilai baik. Sementara hasil evaluasi pelaksanaan penilaian
hasil pembelajaran di sekolah anggota KKG dan MGMP pada mata pelajaran PAI
tingkat SD di Masohi juga telah sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objek
yang dibuat dan dinilai telah tercapai.
2.

Aspek Evaluasi Output
Hasil penelitian mengenai program kegiatan KKG dan MGMP mata pelajaran

PAI di Masohi ini terdapat aspek evaluasi output yakni pada evaluasi yang berkaitan
dengan tujuan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni evaluasi
tentang meningkatnya kompetensi guru, khususnya pada guru-guru di Sekolah anggota
KKG dan MGMP mata pelajaran PAI di Masohi. Adapun pembahasan dapat
digambarkan sebagaimana uraian di bawah ini:
a. Kompetensi Paedagogik
Hasil angket yang disebarkan pada 25 orang guru dan 12 orang kepala sekolah
tentang penilaian kompetensi paedagogik dengan jumlah butir 9 item, secara
keseluruhan berdasarkan hasil analisis kompetensi paedagogik pada kategori baik, Ini
menunjukkan bahwa guru sepenuhnya sungguh-sungguh dalam mempersiapkan
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pembelajaran, keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan pembelajaran, kemampuan
menghidupkan suasana kelas, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik,
kemampuan melaksanakan penilaian prestasi siswa, objektivitas dalam penilaian
terhadap siswa, kemampuan membimbing siswa, serta berpersepsi positif terhadap
kemampuan siswa. Dengan demikian hasil evaluasi kompetensi paedagogik sesuai
dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang dibuat dinilai tercapai.
b. Kompetensi Profesional
Berdasarkan hasil angket tentang penilaian kompetensi profesional dengan
jumlah butir 7 item. Secara keseluruhan hasil analisis atau penilaian kompetensi
profesional pada kategori baik, Hal ini menunjukkan baiknya penguasaan bidang
keahlian yang menjadi tugas pokok guru, kemampuan menunjukkan keterkaitan bidang
studi yang diajarkan dengan konteks kehidupan, kesediaan melakukan refleksi dan
diskusi permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan teman guru, melibatkan
siswa dalam pengembangan pembelajaran. Demikian pula dengan keterlibatan guru
dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi guru dan melakukan pengusaan isu-isu
mutakhir dalam bidang yang diajarkan dan dinilai baik. Dengan demikian hasil evaluasi
kompetensi profesional sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang
dibuat dinilai telah tercapai.
c. Kompetensi Kepribadian
Lebih lanjut berdasarkan hasil angket tentang penilaian kompetensi kepribadian
dengan jumlah butir 5 item. Secara keseluruhan hasil analisis atau penilaian kompetensi
kepribadian pada kategori baik, Ini menunjukkan baiknya dalam menjaga kewibawaan
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sebagai pribadi guru, kearifan dalam mengambil keputusan, menjadi contoh dalam
bersikap dan berprilaku, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan
kondisi serta adil dalam memperlakukan sejawat dan siswa, dan dinilai baik. Dengan
demikian hasil evaluasi kompetensi profesional sesuai dengan kriteria keberhasilan
atau standar objek yang dibuat dan dinilai tercapai dan baik.
d. Kompetensi Sosial
Hasil angket tentang penilaian kompetensi sosial dengan jumlah butir 4 item.
Secara keseluruhan hasil analisis atau penilaian kompetensi sosial pada kategori baik,
Ini menunjukkan baiknya kemampuan guru dalam menyampaikan pendapat,
kemampuan menerima kritik, saran dan penadpat guru, mudah bergaul sesama guru,
siswa dan masyarakat sekitar serta mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman
di masyarakat, dan dinilai baik/tinggi. Dengan demikian hasil evaluasi kompetensi
profesional sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang dibuat dan
dinilai tercapai dan baik.
Secara keseluruhan berdasarkan hasil angket yang diisi oleh guru sebanyak 25
responden dan kepala Sekolah sebanyak 12 responden dengan jumlah butir sebanyak
25 item, dapat diperoleh bahwa kompetensi guru di Sekolah anggota KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI di Masohi berlangsung pada kategori baik. Dengan demikian hasil
evaluasi mengenai kompetensi guru di KKG dan MGMP di Masohi telah sesuai
dengan kriteria keberhasilan atau standar objek yang dibuat.
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Dari hasil evaluasi dan pembahasan terkait dengan evaluasi yang berkaitan
dengan tujuan program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, yakni pada
masalah evaluasi tentang memperkuat kapasitas anggota KKG dan MGMP dan
meningkatnya kompetensi guru, maka dapat dilihat secara rinci tentang hasil evaluasi
yang diperoleh dalam penelitian tentang “Evaluasi Program Kegiatan KKG dan
MGMP mata pelajaran PAI di Masohi dari aspek evaluasi input maupu input. Adapun
secara rinci hasil evaluasi digambarkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.12 Analisis ketercapaian program KKG dan MGMP Mata Pelajaran
PAI di Masohi
Data
Hasil Analisis/interpretasi
Aspek
Judgement
Aspek yang dievaluasi
Kriteria
Evaluasi
(Keputusan)
Hasil Evaluasi
(Fokus)
Keberhasilan
Input
1. Kapasitas KKG dan
MGMP
Tercapai dan
Keaktifan KKG
1.1. Keaktifan KKG dan
84,21%
perlu
dan MGMP
MGMP mata
keaktifan pada dipertahankan
80% pada
pelajaran PAI di
kategori
dan
kategori
Masohi
baik/tinggi
ditingkatkan
baik/tinggi
keaktifannya
80% kinerja
1.2. Kinerja Pengurus
Rata-rata
Tercapai dan
pengurus
KKG dan MGMP
90,07% kinerja perlu
berlangsung
mata pelajaran PAI
pengurus pada ditingkatkan
pada kategori
di Masohi
kategori sedang lebih baik lagi
baik/tinggi
1.3. Sarana dan
Terdapat 80%
Prasarana KKG dan
83,25% Sarana/ Tercapai dan
sarana/prasaran
MGMP mata
prasaran yang
perlu
a yang
pelajaran PAI di
memadai
pemeliharaan
memadai
Masohi
80%
93,65%
1.4. Ketersediaan KTSP
Tercapai dan
ketersediaan
Ketersediaan
di Sekolah Anggota
harus
KTSP di
KTSP di
KKG dan MGMP
dipertahankan
Sekolah
Sekolah
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Aspek
Evaluasi

Data
Aspek yang dievaluasi
(Fokus)
mata pelajaran PAI
di Masohi

1.5. Pelaksanaan
pembelajaran di
Sekolah anggota
KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI
di Masohi
1.6. Penilaian hasil
pembelajaran di
Sekolah anggota
KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI
di Masohi
Output

2. Kompetensi guru
2.1. Kompetensi
Paedagogik guru
PAI di Sekolah
anggota KKG dan
MGMP mata
pelajaran PAI di
Masohi
2.2. Kompetensi
profesional guru
PAI di Sekolah
anggota KKG dan
MGMP mata
pelajaran PAI di
Masohi
2.3. Kompetensi
kepribadian guru
PAI di Sekolah

Hasil Analisis/interpretasi
Kriteria
Hasil Evaluasi
Keberhasilan
anggota KKG
anggota KKG
DAN MGMP
dan MGMP
pada kategori
mata pelajaran
baik
PAI di Masohi
lengkap dan
sesuai
Pelaksanaan
pembelajaran
pelaksanaan
yang dilakukan
pembelajaran
guru di kelas
84,13%
80%
berlangsung
berlangsung
baik
baik
Penilaian hasil
pembelajaran
Penilaian hasil
yang dilakukan
pembelajaran
guru di kelas
84,13% pada
80%
kategori baik
berlangsung
baik

Judgement
(Keputusan)
dan ditinkatkan
lagi.

Tercapai dan
perlu
dipertahankan
pelaksanaan
pembelajaran di
kelas
Tercapai dan
Perlu
dipertahankan
dan ditingkatkan
lagi

Kompetensi
Paedagogik
80% pada
kategori tinggi

Kompetensi
Paedagogik
89,15%
berlangsung
tinggi

Tercapai dan
perlu
ditingkatkan

Kompetensi
profesional
80% pada
kategori tinggi

Kompetensi
profesional
89,2%
berlangsung
tinggi

Tercapai dan
perlu
ditingkatkan

Kompetensi
kepribadian

Kompetensi
kepribadian
89,68%

Tercapai dan
perlu
ditingkatkan
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Aspek
Evaluasi

Data
Aspek yang dievaluasi
(Fokus)
anggota KKG dan
MGMP mata
pelajaran PAI di
Masohi
2.4. Kompetensi sosial
guru PAI di
Sekolah anggota
KKG dan MGMP
mata pelajaran PAI
di Masohi

Hasil Analisis/interpretasi
Kriteria
Hasil Evaluasi
Keberhasilan
80% pada
berlangsung
kategori tinggi
tinggi

Kompetensi
sosial 80%
pada kategori
tinggi

Kompetensi
sosial 90,5%
berlangsung
tinggi

Judgement
(Keputusan)

Tercapai dan
perlu
ditingkatkan

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka program
kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi yang dilaksanakan di sekolah anggota
KKG dan MGMP dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Aspek evaluasi Input
a. Kapasitas KKG dan MGMP PAI di Masohi
1) Keaktifan Kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi, 84,21% keaktifan
berlangsung pada kategori baik/tinggi. Program kegiatan KKG dan MGMP
PAI di Masohi ini dilakukan secara rutin di sekolah gugus yang
memerlukannya, kegiatan ini dirasakan penting oleh guru, oleh karena itu
guru mengikuti kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi secara aktif. Hal
ini perlu dipertahankan guna meningkatkan keterampilan guru di sekolah
anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi dalam membuat persiapan
mengajar dan meningkatkan profesionalisme guru.
2) Kinerja Pengurus KKG dan MGMP PAI di Masohi, memiliki skor rata-rata
sebesar 90,07% berada pada kategori baik, ini menunjukkan bahwa telah
sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar objektif yang dibuat.
Dengan demikian kinerja pengurus baik dalam kedisiplinan dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab penyelesaian tugas, kesungguhan
dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta meningkatkan usaha dalam
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melaksanakan tugas dan moral kerja.
3) Sarana dan prasarana KKG dan MGMP PAI di Masohi memiliki skor ratarata sebesar 82,91% sarana dan prasarana memadai, maka sarana dan
prasaran yang menunjang sudah memadai namun perlu pemeliharaan dan
perawatan dari pengurus dan seluruh anggota, sehingga sarana dan prasarana
ini terus dapat dipergunakan.
4) Ketersediaan KTSP di Sekolah anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi,
memiliki skor rata-rata sebesar 93,65%, ketersediaan KTSP di Sekolah
anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi pada kategori ada dan lengkap
serta sesuai. Dengan demikian maka perlu lagi dilengkapi dan disesuaikan
dengan kebutuhan siswa dan warga Sekolah, guna peningkatan mutu
Sekolah yang akan datang.
5) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah anggota KKG dan MGMP PAI di
Masohi memiliki skor rata-rata sebesar 87,36% berlangsung baik dengan
demikian pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dilakukan guru perlu
dipertahankan dan lebih ditingalkatkan, sehingga pelaksanaan ini bisa
menjadikan siswa nyaman dan sungguh-sungguh dalam menerima materi
selama pelaksanaan pembelajaran di kelas.
6) Penilaian hasil pembelajaran memiliki skor rata-rata sebesar 84,13% pada
kategori baik, dan telah sesuai dengan kriteria keberhasilan atau standar
objektif yang dibuat. Dengan demikian penilaian hasil pembelajaran di kelas
yang dilakukan guru sudah baik, namun perlu ditingkatkan perlu
ditingkatkan, sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih

134

baik.
2. Aspek evaluasi output
Kompetensi guru di Sekolah anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi,
memiliki raat-rata nilai 91,2% atau kompetensi guru berada pada kategori baik, maka
perlu ditingkatkan lagi agar kinerja guru dapat meningkatkan output yang lebih baik.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa hal,
diantaranya sebagai berikut:
1. Secara Umum
Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka program
kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi yang dilaksanakan di sekolah KKG dan
MGMP telah sesuai dengan tujuan, namun terdapat beberapa komponen evaluasi
yang ketercapaian tujuannya belum maksimal, oleh karena itu perlu dilanjutkan dan
diperbaiki serta ditingkatkan.
2. Secara khusus
a. Kepada pengurus KKG dan MGMP PAI di Masohi
1) Kepada pengurus hendaknya berperan sebagai motor penggerak bagi
anggotanya untuk aktif dan kreatif menyajikan kegiatan yang menantang,
sehingga kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi betul-betul efisien
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program bersama dan efektif dalam upaya meningkatkan kemampuan
profesional guru-guru di sekolah.
2) Kepada pengurus agar lebih ditingkatkan kinerjanya, sehingga pelaksanaan
kegiatan berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi peserta kegiatan
guna perbaikan program lanjutan.
b. Kepada pengelola dan penanggung jawab KKG dan MGMP PAI di Masohi
1) Diperlukannya pelatihan yang intensif dan komprehensif bagi guru sehingga
guru termotivasi berkegiatan di KKG dan MGMP PAI di Masohi.
2) Penyusunan program kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi, selain
disesuaikan dengan kebutuhan guru dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, juga perlu dipikirkan terobosan-terobosan seperti melakukan
model pembelajaran Lesson Study.
c. Kepada Kementerian Agama (Pusat dan Kabupaten)
1) Memberikan binaan kepada pengurus, agar pelaksanaan kegiatan KKG dan
MGMP PAI sesuai dengan kebutuhan guru.
2) Perlunya suatu perumusan konsep dasar KKG dan MGMP PAI sebagai salah
satu bentuk pembinaan dengan menerbitkan buku-buku pedoman, ramburambu dan prosedur pelaksanaan KKG dan MGMP, sebagaimana yang
diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
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d. Kepada guru di Sekolah anggota KKG dan MGMP PAI di Masohi
1) Jadikan KKG dan MGMP PAI di Masohi sebagai wadah yang dapat
membantu untuk meningkatkan profesionalisme dan untuk mengembangkan
ukhuwah islamiyah.
2) Berperan aktif dalam kegiatan KKG dan MGMP PAI di Masohi, agar dapat
membantu membuat perangkat pembelajaran dan alat peraga.

