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Evaluasi di dalam Kelas

seorang pembelajar. ,
Yang diawasi di dalam k~las adalah'si-

tuasi {situation!. tingkah laku {behavior!,
pengaruh /impact!. dan hal-hal yang perlu
ditanyakan (question) yand disingkat
menjadi SBIO. Situation berarti para pen-
gobservasi mendeskripsikan konteks dan
kondisi di kelas: bentuk kelas, dekorasi,
kursi, meja. dlL 8ehaviorberarti para pen-
gobservasi menangkap kegiatan dan aktiv-
itas apa yang dilakukan oleh guru dan siswa.
Jmpactartinya pengobservasi menjelaskan

I
,pengaruh dari gerak-gerik guru terhadap
situasi kelas atau pada proses pembela-
jaran dan question berarti para pengobser-

\ vasi diperbolehkan menuliskan pertanyaan
tentang apa-apa yang membutuhkan klar-
ifikasi lebih lanjullCily, el al.. 20101.

Lalu, apa yang dilakukan setelah kun-
jungan kelas.berakhir? Para pengobser-
vas; yang mengunjungi kelas kemudian
berdiskusi dengan guru yang dikunjungi.
Dalam diskusi itu, guru masing. masing
memberikan catatan kecil tentang apa

Oleh: Dion EfrhijuinGinlasnat~k~~rp~;g~:~~:~~~~f~i~~;~~ State University, USA
Saat lnl tenga menye e ,

paoa tulisan ini, yakni classroom walK-
through. Yakni, kunjungan kelas yang di-
lakukan beberapa guru yang bertujuan
untuk memberikan feedback kepada guru
Ipada khususnya) dan kelas pada umum-
nya {Downey, el al., 20041. Classroom
walkthrough merupakan salah satu cara
untuk menghidupkan fungsi utama seko-~j
lah, yakni tempat belajar: Jadi, semu.anya
adalah pembelajar, termasuk guru. Bahw

kan, kepala sekolah sekalipun merupakan

S'1apa sebenarnya yang' paling ber-
tanggung jawab mengadakan eval-
uasi untuk guru? Jawabanya adalah

kepala sekolah. Yabenar. kepala sekolah.
Kita terkadang terjebak pada definisi ad-
ministratif. Sehingga, menempatkan posisi
mereka pada tataran fungsi birokrasi
belaka. Padahal sebenarnya, tiga fungsi

I kepala sekolah: birokrat. instructional
leader, dan community leaiJer, harus ber-
jalan beriringan dan berkesinambungan.

Bahkan, fungsi utama kepala sekolah
sebagai pemimpin guru dalam kegiatan
belajar mengajar terkesan diabaikan.
Mengapa saya berani menulis kata "dia-
baikan"? Jawabannya: kepala sekolah ja-
rang melakukan classroom visit (secara
mendadak masuk ke kelas dan melihat
bagaimana gurunya mengajarJ, kepala se-
kolah jarang mengumpulkan data tentang
opela kualilas guru. R.. "t> v( (

Selain itu, kepala sekolah jarang me-
mimpin workshop dan diskusi kecil tentang
leknik-Ieknik pengajaran, kepala sekolah
jarang memimpin guru.gurunya untuk
selalu belajar, dan meng-update ilmu serta
metodologi pengajaran, serta kepala se-
kolah jarang memimpin koleganya untuk
melakukan observasi di kelas. Jika semua
ini jarang atau bahkan tak pernah dilakukan,
bagaimana sekolah bisa memberikan ja-
minan kepada murid.muridnya bahwa me-
reka diajar oleh tenaga pengajar yang tepat?

Kepala sekolah harus berani mela-
kukan satu metode evaluasi untuk guru.
Salah satu metode yang saya tawoarkan. .. ..
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yang terjadi di dalam kelas. Akan tetapi,
, yang perlu ditekankan. di sini adelah

disku'si . pascaol)servaS:i"bukan1J untuK
mencari kesalahanguru. Namun, lebih

.pada mencatat apa ,apa dilihat; dirasa-
.' .".,. . ~ ~.' ".. .' .. " > .••

kan,dan dIdengar di dalam kelas. Mem-.
oo berikan komentar diperbolehkan, namun,

tidak boleh menjatuhkan guru. Pertanya-.
an-pertanyaan yang sempattereatatjuga
boleh ditanyakan pada sesi ini. Namun
sekali lagi, pertanyaannya berupa klari-'
fikasi, bukan pertanyaan penghakiman. j

.. 'Dengan. adanya kujunganke kelas,
. minimal'memberikann)otivasi kepada

g'uru-guru bahwa ternyata mereketidak'
sendirian dalam mencerdaskan murid.
murid yang mereka didik. Kegiatan ini juga"
telah terbukti efektif membuat gurulmtuk

'!l'selalusiapmemberikan yang terbaik di
" "dalam kelas. Output dari kegiatari'pe-

ngawasan ini berupa leeabackyang nan-
~tinya akan fTlenjadi bahan untuk me'ning-
Wkatkan I"utu seorang pendidik. _ . 'll
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