
YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK

KEUSKUPAN AMBOINA

HASIL ANALISA EVALUASI 
KINERJA GURU

DAN REKOMENDASI
TAHUN 2021

BE EXCELLENT IN FAITH, KNOWLEDGE AND CHARACTER



Evaluasi Kinerja Guru meliputi 9 
aspek :

1. Kompetensi Pedagogi (KP) No. 1-7

2. Kompetensi Kepribadian (KK) No. 8-10

3. Kompetensi Sosial (KS) No. 11-12

4. Kompetensi Profesional (Pro) No. 13-14

5. Pengembangan Diri & Orang lain (PDO) No. 15-20

6. Kematangan moral, emosi dan spiritual(KMES) No. 21-27

7. Membangun Lingkungan Belajar yang berpusat pada peserta didik
(MLB) No. 28-35

8. Refleksi dan Perbaikan Proses Belajar (Ref) No. 36-42)

9. Spiritualitas Pelayanan (SPI) No. 37-50



WILAYAH MALUKU UTARA



WILAYAH SERAM BURU



WILAYAH KOTA AMBON



WILAYAH KEI KECIL



WILAYAH KEI BESAR



WILAYAH KEP. ARU



WILAYAH KKT



ANALISA KEKUATAN DAN KELEMAHAN

KEKUATAN

Para Guru memiliki kompetensi kepribadian dan sosial
yang baik serta dikuatkan dengan sikap dan karakter
melayani sebagai spiritualitas dan jati diri seorang Pendidik.

KELEMAHAN:

 Sebagian guru masih memiliki kelemahan dalam aspek
kompetensi pedagogis dan profesional seperti, a.l:
pengembangan kurikulum baik menyangkut teori belajar
dan prinsip pembelajaran yang mendidik maupun
penilaian dan evaluasi PBM dan kurikulum.



KELEMAHAN

 Selain itu kelemahan juga masih terlihat di aspek

kompetensi profesional seperti penguasaan materi,

struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang

mendukung mata pelajaran yang diampu serta

mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan

yang reflektif.

 Disamping itu komunikasi dan dukungan antar sesama

guru di unit sekolah masih perlu ditingkatkan



1. Perlu dibuat lokakarya pengembangan kurikulum dengan aspek-aspek
yang terkait di dalamnya.

2. Penguasan metode dan model-model pembelajaran terkait kurikulum
perlu mendapat perhatian lebih dari para guru. Lokakarya penguatan
kapasitas guru dalam penguasaan aspek-aspep tersebut perlu dibuat
dan difasilitasi oleh Biro Kurikulum Kantor pusat YPKKA dan kantor
perwakilan. 

3. Dalam rangka meningkatkan spiritualitas pelayanan seorang Pendidik, 
dipandang perlu dilakukan semacam “on going formation”, 
pendampingan secara periodik dan berkesinambungan kepada para 
Guru lewat program kerja bidang Kristianitas di YPKKA Pusat dan 
Perwakilan. Misalnya metode pedagogi refleksif, ret-ret, rekoleksi dan 
lain lain.     

4. Untuk meningkatkan kualitas SDM Guru, dipandang perlu untuk
dilakukan lokakarya atau workshop bagi guru-guru baik untuk mapel
eksakta maupun sosial.   

REKOMENDASI



Catatan: 

1. Dalam RKAS tahun 2021 perlu diperhatikan hasil

rekomendasi tersebut. 

2. Para Kepala kantor perwakilan serta stafnya khususnya biro 

kurikulum dan pembina Kristianitas untuk membantu unit-

unit sekolah implementasi hasil rekomendasi tersebut. 

3. Para Kepala sekolah senantiasa berkoordinasi dengan YPKKA 

pusat dan perwakilan dalam mengamankan setiap kebijakan

yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan

sekolah.  



“Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, 
tetapi Guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan

orang-orang hebat ” 

Ambon, 23 Juli 2021

Ketua YPKKA

RD.Agustinus Arbol


