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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang 

Berbagai masalah dan tantangan di berbagai bidang termasuk bidang 

pendidikan, menuntut setiap pelaku di bidang pendidikan  harus memiliki 

profesionalisme yang tinggi. Masyarakat pendidikan  harus mampu melihat dan 

mengkaji serta menindak-lanjuti berbagai perubahan yang terjadi pada abad  ini. 

Perubahan yang terjadi diantaranya ditandai dengan:  globalisasi dan  otonomi 

pengelolaan pendidikan dengan segala dampak ekonomi-politik maupun 

psikologisnya. Tuntutan perubahan tersebut menuntut ketersediaan sumber daya 

manusia yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan dan profesi yang juga 

memberikan konsekuensi untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik 

dan bermutu bagi masyarakat. 

Pendidikan yang bermutu akan dapat dicapai melalui pencapaian 8 (delapan) 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan. Program keahlian 

sebagai sebuah unit kerja internal sekolah memerlukan pengelolaan  yang baik 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan hasil yang 

diinginkan. Setiap sekolah/madrasah yang memiliki program keahlian seharusnya 

memiliki juga tenaga pengelolanya yang kompeten. Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dapat menunjuk guru untuk menjadi ketua 

program keahlian sebagai tugas tambahan yang dapat dihargai angka kreditnya 

untuk kenaikan pangkat.  

 

B. Landasan Hukum  

Tugas guru sebagai PNS dan guru dengan tugas tambahan sebagai ketua 

program keahlian ini telah diatur berdasarkan :  

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian  



2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  

3. Undang-Undang No, 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1979 tentang Jabatan 

Fungsional PNS 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 1994 tentang 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS 

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan  

7. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru 

8. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

9. Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional 

PNS 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya 

12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya. 

 

C. Tujuan 

Tujuan penilaian kinerja ketua program keahlian adalah: 

1. Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat kinerja ketua program 

keahlian. 

2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kinerja ketua program keahlian dengan 

uraian tugasnya. 



 

 
D. Uraian Pekerjaan Ketua Program Keahlian 

1. Merencanakan kegiatan tahunan pada lingkup program keahlian. 

2. Merencanakan pengembangan program keahlian  

3. Mengelola pembelajaran pada lingkup program keahlian 

4. Mengelola sumber daya manusia yang meliputi guru, kepala bengkel/ sanggar/ 

laboratorium dan teknisi/ laboran pada lingkup program keahlian  

5. Mengelola sarana dan prasarana bengkel/sanggar/laboratorium pada lingkup 

program keahlian 

6. Mengelola keuangan program keahlian sesuai dengan prinsip pengelolaan 

yang akuntabel, transparan, dan efisien. 

7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan  pada lingkup program keahlian 

8. Menyusun laporan kegiatan lingkup program keahlian  

 
E. Acuan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian 

1. ASPEK Kepribadian : 6 kriteria kinerja 

2. ASPEK Sosial : 4 kriteria kinerja 

3. ASPEK Perencanaan: 5 kriteria kinerja 

4. ASPEK Pengelolaan Pembelajaran: 6 kriteria kinerja 

5. ASPEK Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 4 kriteria kinerja 

6. ASPEK Pengelolaan Sarana dan Prasarana: 4 kriteria kinerja 

7. ASPEK Pengelolaan Keuangan: 4 kriteria kinerja 

8. ASPEK Evaluasi dan Pelaporan: 4 kriteria kinerja 

TOTAL : 37 KRITERIA KINERJA 

 

F. Prinsip-prinsip Penilaian 

Penilaian kinerja bagi guru yang diberi tugas sebagai ketua program 

keahlian harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. 

1. Objektif, penilaian kinerja guru dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya pada saat guru melaksanakan tugas sebagai ketua program 



keahlian. Untuk menjaga objektivitas penilaian, maka dalam proses penilaian 

dilakukan pendekatan check, recheck dan cross-check 

2. Akuntabel, proses dan hasil penilaian harus dapat dipertanggung-jawabkan 

kepada guru yang diberi tugas sebagai ketua program keahlian, maupun 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penilaian kinerja tersebut. 

3. Transparan, proses maupun hasil penilaian kinerja dapat diketahui oleh guru 

yang dinilai sebagai umpan balik dan pembinaan karir. 

4. Rahasia, penilaian kinerja guru hanya untuk guru yang dinilai. Oleh karena itu, 

instrument, catatan  dan hasil penilaian hanya diketahui oleh penilai maupun 

guru yang dinilai atau pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk pembinaan 

kinerja guru lebih lanjut. 

 

G. Hasil Yang Diharapkan 

1. Nilai akhir hasil penilaian kinerja ketua program keahlian 

2. Data kinerja ketua program keahlian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

MEKANISME PENILAIAN KINERJA  

KETUA PROGRAM KEAHLIAN 

 

 
 
A. Alur Kegiatan Penilaian  

Penilaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan 

informasi tertentu yang dibutuhkan dalam rangka melihat kinerja ketua program 

keahlian sekolah yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut 

yang akan diputuskan oleh kepala sekolah. Selain  instrumen penilaian kinerja 

yang telah disusun baik, maka proses penilaian juga perlu dilakukan dengan 

lancer dan  baik pula. 

Untuk memperlancar proses penilaian kenerja guru yang mendapat tugas 

tambahan sebagai ketua program keahlian sekolah, perlu dilakukan secara 

terprogram dan sistemik. Oleh sebab itu semua proses kegiatan penilaian dapat 

disusun  alur atau tahapan  kegiatan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN TINDAK 
LANJUT 

1. Penentuan petugas 
penilaian kinerja 

2. Pembekalan petugas 
penilaian kinerja 

3. Penetapan tempat, 
waktu dan metode 
pengumpulan data 

1. Pemberitahuan 
kepada Kepala 
laboratorium 

2. Temu awal 
3. Observasi, 

wawancara, dan 
studi dokumen 

4. Temu akhir 
5. Pengolahan data 

nilai 

Membuat laporan 
 

1. Pembahasan hasil 
penilaian kinerja 
kepala program/ 
kompetensi keahlian 

2. Rekomendasi 
kepala sekolah 
tentang status 
jabatan ketua 
lprogram/ 
kompetensi keahlian 



B. Petugas Penilai Kinerja 

1. Unsur Petugas 

 Petugas penilaian kinerja Ketua Program keahlian dapat secara individu atau 

berbentuk tim yang terdiri atas Kepala sekolah,dan atau Wakil kasek.. Bidang 

sarana/prasarana dan atau  Wakil Kepala sekolah lingkup sekolah yang 

ditunjuk. 

 Guru dan siswa pada lingkup program keahlian dapat juga dilibatkan sebagai 

responden untuk lebih mendalami kinerja ketua program keahlian sekolah. 

2. Persyaratan 

Petugas penilai adalah orang yang kompeten yang telah ditugaskan dengan 

surat tugas dari kepala sekolah serta telah mengikuti pembekalan. 

3. Kewajiban dan Wewenang 

Setiap petugas wajib: 

a. Memberikan penilaian, secara objektif berbasis bukti 

b. Berkoordinasi dengan pihak terkait. 

c. Menghitung hasil penilaian dan membuat laporan.  

 

C. Instrumen Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi 

tertentu yang dibutuhkan dalam rangka melihat kinerja ketua program keahlian 

yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut yang akan 

diputuskan oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, sifat dari instrumen penilaian 

kinerja adalah penilaian terhadap ketua program keahlian sesuai dengan 

kriteria/kompetensi yang telah ditetapkan untuk menjadi ketua program keahlian. 

Data dan informasi yang dikumpul kan dan dinilai telah tertuang dalam instrumen 

penilaian kinerja. 

 



D. Teknik Pengumpulan Data Dan Informasi 

      Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui beberapa cara agar 

mendapatkan penilaian yang objektif yaitu: 

1.  Observasi 

Dilakukan dengan cara mengamati hal yang positif dan hal yang negatif terkait 

tugas ketua program keahlian. 

2.  Wawancara 

 Dilakukan dengan mewawancarai sumber-sumber yang relevan, antara lain 

kepala sekolah, wakasek, guru dan siswa  dan staf tata usaha yang terkait. 

3. Studi Dokumen 

 Dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen dan catatan yang ada 

kaitannya dengan pengelolaan ketua program keahlian sesuai dengan 

standar. 

 

E. Petunjuk Pemberian Skor 

Skor 1 - 4 diberikan sesuai dengan ketercapaian indikator dan bukti yang ditemukan 

pada saat penilaian berlangsung. 

 

F. Perhitungan Skor Dan Nilai Akhir 

1. Rumus Perhitungan   

 

Nilai Kinerja Ketua Program Keahlian                                        

           JNK           
NK = --------- X 100 =  
           32 
 

Keterangan: 

NK = Nilai Kinerja (NK1+NK2+NK3+NK4+NK5+NK6+NK7+NK8) 

JNK  = Jumlah Nilai tiap Kompetensi 

 

 

 



Contoh: 
 3+4+4+2+4+4+3+2             26 
NK= --------------------------- X 100= ------- X 100= 81,25 (Baik) 
  32         32 
 
  

2. Klasifikasi Nilai Akhir 

Nilai akhir (NA) yang telah dihitung diklasifikasikan sebagai berikut : 

No Klasifikasi Nilai Akhir Kinerja 

1 Amat baik 91 – 100 

2 Baik 76 –  90 

3 Cukup 61 –  75 

4 Sedang 51 – 60 

5 Kurang 0  –  50 

 

=== *** === 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


