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Abstract 

Teacher's Performance got the professional allowance on doing of teaching at 

SMPN 07 Mukomuko 

Various efforts to improve the quality of teachers have been done by the 
Government, and the program of teacher certification is one of them. But the 
reality show that the certification program was not as expected, teachers who 
have passed the certification did not demonstrate expected quality. This research 
aims to figure out the performance teachers after receiving the profession subsidy 
through the program of teacher certification. This research applies descriptive
comparative method The population is a number of SMPN 07 Mukomuko 
Regency who have passed the certification program and received the profession 
subsidy. The sample is taken through the application of multistage sampling. 
Research data is collected through Obcervasie, interview, and documentation 
analysis, and then analyzed quantitatively and qualitatively. Research results 
show that teachers'performance after passed the program, either as a whole, and 
viewed from the aspect of lesson planning, implementation of learning, learning 
assessment, and professional development, all indicate that the performance is 
still below standard Beside that, this research show that there is no difference 
after receiving profession subsidy between teachers' performance . The 
recommendation proposed is the implementation of the certification program 
should be aimed more at increasing teacher awareness of the importance of 
increasing their performance in improving the quality of education in schools 
SMPN 07 Mukomulw 

Keywords: teache r s performance, teacher certification program 
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KINERJA GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 

DI SMPN 07 MUKOMUKO 

Nurlaili 

Nurlaili.mko(ti gmail.com 

Program Pasca Sarjana 

Universitas Terbuka 

Berbagai upaya peningkatan kualitas guru telah dilakukan pemerintah, salah 
satunya adalah melalui program sertifikasi guru. Namun kenyataan yang 
berkembang adalah bahwa program sertifikasi temyata tidak sesuai dengan yang 
diharapkan, guru yang telah lolos sertifikasi temyata tidak menunjukkan kualitas 
yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja guru setelah 
memperoleh tunjangan profesional melalui program sertifikasi guru. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Populasinya adalah guru
guru SMPN 07 Mukomuko yang telah mengikuti program sertifikasi dan 
menerima tunjangan profesi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
multistage sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi 
dan telaah dokumentasi, sedang analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja guru pasca sertifikasi, baik secara 
keseluruhan, maupun dilihat dari aspek perencanaan pembelajaran, 
pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, semuanya 
menunjukkan kinerja yang sudah memenuhi standar. Penelitian juga 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara yang menerima 
tunjangan profesi. Rekomendasi yang diajukan adalah hendaknya 
pelaksanaan program sertifikasi lebih ditujukan pada peningkatan 
kesadaran guru akan pentingnya peningkatan kinerja mereka dalam 
peningkatan kualitas pendidikan di SMPN 07 Mukomuko. 

Kata-kata Kunci: kinerja guru, penerima tunjangan profesi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.Deskripsi Objek Penelitian 

SMP Ne!!eri 07 Mukomuko didirikan oada tahunl 989 satu-satunva SMP 

yang ada di Kecamatan Lubuk Pinang yang terletak disebelah timur ibu kota 

kecamatan Lubuk Pinant! Kabunaten Mukomuko.SMP Net!eri 07 Mukomuko 

berada dilingkungan yang strategis, yaitu di ibukota kecamatan Lubuk Pinang, 

yang memiliki banyak anak yang berusia sekolah wajib belajar 9 tahun (TK, SD 

dan SMP). Keheradaan sekolah van!! terletak di ihu kota kecamatan ini hernotensi 
- -

berkembang pesat pada masa yang akan datang. Prospek berkembang pesat pada 

masa depan ditandai dengan beberapa gejala dinamika yang terjadi dilingkungan 

sekolah_ haik secara makro manmm mikro_ haik secant fisik. infrastmktur. sarana/ 

fasilitas umum, sampai dengan mobilitas penduduk yang melingkupi/ 

mengelilingi sekolah tersebut. 

Sekolah ini _iuga terletak di !lintu gerhang ma-m]( d~ri propjnsj Sumatra Barat 

ke wilayah propinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Mukomuko, dan juga berada 

di lingkunngan transmigrasi, perkebunan besar dan kawasan industri pengolahan 

CPO: dan meru!lakan daerah sentra perdagangan clan pusat perekonomian di 

kabupaten Mukomuko, sehingga sangat strategis untuk dikembangkan. 

Satu hal lain yang sangat berpengaruh terhadap kecerahan masa depan SMP 

Negeri 07 Mukomuko adalah faktor batiniah para penduduk vang makin mapan 

dengan semakin tercukupinya kebutuhan hidupnya baik primer, sekunder maupun 

kebutuhan mewah dan seiring dengan meningkatnya kemakmuran ini pula 

membuat mereka lebih peduli dan memperhatikan kebutuhan pendidikan generasi 

47 
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penerusnya atau anak-anaknya. Dan pada saat itulah eksistensi SMP Negeri 07 

Mukomuko di perhitungkan. 

Kepedulian masyarakat sekitar terhadap pentingnya pendidikan anak adalah faktor 

penentu disamping faktor pemerintah dan faktor intern sekolah itu sendiri dalam 

mencapai keberhasilan pendidikan. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang 

strategis dan bertanggung jawab antara pemangku kepentingan pendidikan atau 

(stakeholders) dalam mewujudkan tujuan institusi sekolah. 

Sejak didirikan Kepala Sekolah yang ditugaskan adalah : 

1. AMAN ZIKRI ( 1989 - 1996 ) 

2. ISMAIL ( 1996 - 2000 ) 

3. AZHARI NAIB, BA ( 2000 - 2002 ) 

4. LITA RAMISDA, S.Pd ( 2002 - 2004 ) 

5. JASNI BAHARI ( 2004 - 2006 ) 

6. SYAMRAN, S.Pd ( 2006 - 2007 ) 

7. Drs. A M Z AL ( 2007 - 2008 ) 

8. IRMAN JAYA PUTRA, M.Pd ( 2008 - 2011) 

9. YUSNAH, S.Pd (2011 - sekarang) 

Pada saat sekarang SMPN 07 Mukomuko yang memiliki 17 rombel belajar 

dengan jumlah siswa 437 orang. Pendidik dan tenaga kependidkan yang 

berjumlah 33 orang , jumlah guru 26 orang, 13 orang diantaranya sudah 

menerima tunjangan profesi. Sedangkan Untuk mengetahui kinerja guru 

penerima tunjangan sertifikasi dalam tugas mengajar,di SMPN 07 mukomuko 

maka peneliti melakukan penelitian terhadap 10 orang guru penerima tunjangan 

profesi, I 0 orang siswa dan kepala sekolah dengan teknik yang digunakan adalah: 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 10 orang guru penenma 

tunjangan profesi dalam melaksanakan tugas mengajar. 10 orang siswa, dan 

kepala sekolah. 

B. Hasil Penelitian 

1.Kinerja Guru Penerima Tunjangan Profesi dalam melaksanakan togas 

mengajar 

Unruk mengetahui secara mendalam tentang kinerja guru penenma 

tunjangan profesi dalam melaksanakan tugas mengajar yang meliputi kinerja guru 

dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

proses belajar siswa. dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara, 

Observasi dan dokumentasi dengan 10 orang guru sertifikasi yang sedang 

mengajar di kelas. 10 orang siswa, dan kepala sekolah. 

1. Wawancara, observasi dan dokumentasi pertama dengan lbu YN 

A. Bentuk perencanaan pembelajaran adalah silabus pembelajaran dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) lbu YN sudah membuat silabus dan RPP 

sebelum melaksanakan pembelajaran. 

a. Silabus. 

Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

dirumuskan sudah sesuai dengan standar isi, Materi pembelajaran benar-benar 

secara teoritis, tahapan kegiatan pembelajaran mencapai KD Sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran 

memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa/belajar aktif, tahap kegiatan 

pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa unruk mengembangkan kecakapan hidup (personal, 
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social) Sesuai dengan pengalaman belajar yang dikembangkan dalam kegiatan 

pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 indikator) 

untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama dengan KD, 

namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh indicator, 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program 

semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum sesuai 

untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap Ibu YN 

tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: Rumusan 

standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan indikator 

berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu sesuai dengan 

cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, Rumusan 

indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi 

dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan pembelajaran 

selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan rincian/lebih 

spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi pembelajaran 

mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi pembelajaran dijabarkan 

dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, Metode pembelajaran 

bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau baru sebagian metode yang 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 
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Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajargy 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Dalam penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa media 

pembelajaran lbu YN sudah menggunakannya seperti radio, televisi, buku, koran 

majalah dan sebagainya, mencari dan membaca sumber-sumber lain, 

Menggunakan media secara efektif dan ef esien, menghasikan pesan yang menarik, 

melibatkan siswa dalam pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta 

didik, menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

C. Penilaian hasil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, 
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2. Wawancara, Observasi dan Dokumentasi kedua dengan ibu SY 

A. mengungkapkan bahwa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

merupakan salah satu kinerja guru dalam melaksanakan tugas mengajar. 

Perencanaan mengangkut penetapan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan 

cara mencapainya. Bentuk perencanaan pembelajaran adalah silabus 

pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) lbu SY sudah 

membuat silabus dan RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. 

a. Silabus. 

Adapun silabus yang dirumuskan meliputi Rumusan Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan standar isi, Materi pembelajaran 

benar-benar secara teoritis, tahapan kegiatan pembelajaran mencapai KD Sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan 

pembelajaran memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa/belajar aktif, 

tahap kegiatan pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup 

(personal, social) Sesuai dengan pengalaman belajar yang dikembangkan dalam 

kegiatan pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 

indikator) untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama 

dengan KD, namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh 

indicator, Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan 

program semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum 

sesuai untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap Ibu SY 
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tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: Rumusan 

standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan indikator 

berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu sesuai dengan 

cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, Rumusan 

indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi 

dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan pembelajaran 

selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan rincian/lebih 

spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi pembelajaran 

mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi pembelajaran dijabarkan 

dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, Metode pembelajaran 

bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau baru sebagian metode yang 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 

B. Dalam melaksanakan pembelajaran lbu SY Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 

Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
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menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Dalam penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa media 

pembelajaran lbu SY sudah menggunakan sebagian media seperti televisi, buku, 

koran majalah dan sebagainya, mencari dan membaca sumber-sumber lain, 

Menggunakan media secara efektif dan efesien, menghasikan pesan yang menarik, 

melibatkan siswa dalam pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta 

didik, menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

C. Penilaian hasil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Namun untuk penilaian 

Formatiflbu SY jarang melakukannya. 
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3. Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan lbu ML 

A. Dalam merencanakan pembelajaran lbu ML menyusun silabus, menyusun RPP 

setiap awal tahun ajaran dilakukannya setelah mengikuti pelatihan profesi guru( 

PLPG) yang diselenggarakan dinas pendidikan Adapun perencanaan yang 

disusun adalah: 

a. Silabus. 

Menunjukkan bahwa Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) sesuai dengan standar isi, Materi pembelajaran benar-benar secara 

teoritis, tahapan kegiatan pembelajaran mencapai KD Sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran 

memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa/belajar aktif, tahap kegiatan 

pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup (personal, 

social)Sesuai dengan pengalaman belajar yang dikembangkan dalam kegiatan 

pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 indikator) 

untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama dengan KD, 

namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh indicator, 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program 

semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum sesuai 

untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap lbu 

MY tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: 

Rumusan standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan 
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indikator berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu 

sesuai dengan cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, 

Rumusan indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau 

diobservasi dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan 

pembelajaran selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan 

rincian/lebih spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi 

pembelajaran mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi 

pembelajaran dijabarkan dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, 

Metode pembelajaran bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan 

benar-benar tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau baru sebagian 

metode yang tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 

B. Dalam melaksanakan pembelajaran lbu MY Mengikuti langkah-langkah 

Pendahuluan/ Pra Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Memeriksa kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti 

pembelajaran duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal 

mengaJar di jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan 

aperseps1 menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan 

materi berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran, Dalam Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran 

untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
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sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Dalam penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa media 

pembelajaran lbu MY sudah menggunakannya namun belum secara maksimal dan 

media yang digunakan hanya, televisi, buku, koran . belum menggunakan media 

secara efektif dan efesien, menghasikan pesan yang menarik, melibatkan siswa 

dalam pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik, 

menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

C. Penilaian hasil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

4. Wawancara, Dokumentasi dan Observasi dengan Bpk AR 

A. Alasan utama mengapa membuat perencanaan pembelajaran dianggap penting 

adalah karena guru perlu mengidentifikasikan tujuan dari pembelajaran yang 

mereka sampaikan. Guru perlu mengetahui apa yang mereka harapkan bisa 

dilakukan oleh para siswa pada akhir pembelajaran, yang sebelumnya tidak bisa 

siswa lakukan. 
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peneliti memperoleh informasi yang berkaitan dengan dengan perumusan 

Rencana Program Pembelajaran dimana Bentuk perencanaan pembelajaran adalah 

silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)Bpk AR sudah 

membuat silabus dan RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. 

a. Silabus. 

Menunjukkan Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) sesuai dengan standar isi, Materi pembelajaran benar-benar secara teoritis, 

tahapan kegiatan pembelajaran mencapai KD Sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran 

memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa/belajar aktif, tahap kegiatan 

pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup (personal, 

social)Sesuai dengan pengalaman belajar yang dikembangkan dalam kegiatan 

pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 indikator) 

untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama dengan KD, 

namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh indicator, 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program 

semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum sesuai 

untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap Bpk 

AR tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: Rumusan 

standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan indikator 

berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu sesuai dengan 
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cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, Rumusan 

indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi 

dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan pembelajaran 

selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan rincian/lebih 

spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi pembelajaran 

mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi pembelajaran dijabarkan 

dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, Metode pembelajaran 

bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau baru sebagian metode yang 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 

B. Dalam melaksanakan pembelajaran Bpk AR Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 

Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Dalam penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa media 

pembelajaran Bpk AR sudah menggunakannya seperti radio, televisi, buku, koran 

majalah dan sebagainya, mencari dan membaca sumber-sumber lain, 

Menggunakan media secara efektif dan efesien, menghasikan pesan yang menarik, 

melibatkan siswa dalam pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran, menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta 

didik, menumbuhkan keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

C. Penilaian hasil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Namun jarang melakukan 

Evaluasi Formatif. 

5.Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan Ibu JR 

A. Tentang perencanaan pembelajaran Ibu JR berpendapat Guru profesinal harus 

merumuskan perencanaan tertulis secara sistimatika. Agar kegiatan pembelajaran 

terlaksana dengan baik sesuai dengan arah dan tujuan yang akan dicapai. Bentuk 

perencanaan pembelajaran adalah silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) Ibu JH sudah membuat silabus dan RPP sebelum 
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melaksanakan pembelajaran. 

a. Silabus. 

Menunjukkan Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KO) sesuai dernrnn standar isi. Materi nemhelaiaran henar-henar secara teoritis. - . -

tahapan kegiatan pembelajaran mencapai KD Sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran 

memuat aktivitas belaiar van2: berousat oada siswa/belaiar aktif. tahao ke2:iatan 
- - - -

pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup (personal, 

socia})Sesuai deng:an peng:alaman belajar vang: dikembang:kan dalam kegiatan 

pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 indikator) 

untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama dengan KD, 

namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh indicator, 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program 

semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum sesuai 

untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap Ibu JH 

tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: Rumusan 

standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan indikator 

berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu sesuai dengan 

cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, Rumusan 

indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi 

dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan pembelajaran 
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selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan rincian/lebih 

spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi pembelajaran 

mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi pembelajaran dijabarkan 

dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, Metode pembelajaran 

bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau baru sebagian metode yang 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran lbu JH Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 

Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
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Penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa Ibu JH sudah 

menggunakannya seperti radio, televisi, buku, koran majalah dan sebagainya, 

mencari dan membaca sumber-sumber lain, Menggunakan media secara efektif 

dan efesien, menghasikan pesan yang menarik, melibatkan siswa dalam 

pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, 

menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik, menumbuhkan 

keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

Penilaian hasil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau 

tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

6. Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan ibu YY 

Guru yang profesinal hams merumuskan perencanaan tertulis secara 

sistimatika. Agar kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik sesuai dengan 

arah dan tujuan yang akan dicapai. Ibu YY dalam rangka merencanakan 

pembelajaran mulai dari membuat program tahunan, program semester, memiliki 

silabus yang dibuat sendiri, memiliki RPP yang dibuat sendiri. 

a. Silabus. 

Menunjukkan Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) sesuai dengan standar isi, Materi pembelajaran benar-benar secara teoritis, 
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tahapan kegiatan pembelajaran mencapa1 KD Sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran 

memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa/belajar aktif, tahap kegiatan 

pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup (personal, 

social)Sesuai dengan pengalaman belajar yang dikembangkan dalam kegiatan 

pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 indikator) 

untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama dengan KD, 

namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh indicator, 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program 

semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum sesuai 

untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap Ibu JH 

tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: Rumusan 

standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan indikator 

berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu sesuai dengan 

cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, Rumusan 

indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi 

dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan pembelajaran 

selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan rincian/lebih 

spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi pembelajaran 

mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi pembelajaran dijabarkan 

dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, Metode pembelajaran 
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bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau baru sebagian metode yang 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran Ibu JH Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 

Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa lbu JH sudah 

menggunakannya seperti radio, televisi, buku, koran majalah dan sebagainya, 

mencari dan membaca sumber-sumber lain, Menggunakan media secara efektif 

dan efesien, menghasikan pesan yang menarik, melibatkan siswa dalam 
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pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, 

menunjukkan sikap terbuka terbadap respon peserta didik, menumbuhkan 

keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

Penilaian basil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau 

tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 bal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan basil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

8. Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan Ibu ML 

Mengatakan perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar ( KD), indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian basil belajar, dan sumber belajar. 

Ibu ML juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar barns disusun sebuah rencana yang matang, dengan tujuan basil yang 

dicapai meningkatkan mutu pendidikan. Dalam menghadapi tantangan persaingan 

dunia global mempersiapkan peserta didik yang siap bersaing, mampu menhadapi 

tantangan dengan kreatif serta penuh inisiatif, terampil dan cerdas berakhlak mulia 

bertaqwa kepada Tuban yang maha Esa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

.lbu ML dalam rangka merencanakan pembelajaran mulai dari membuat program 

tahunan, program semester, memiliki silabus yang dibuat sendiri, memiliki RPP 
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a. Silabus. 

67 

Menunjukkan Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) sesuai dengan standar isi, Materi pembelajaran benar-benar secara teoritis, 

tahapan kegiatan pembelajaran mencapai KD Sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran 

memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa/belajar aktif, tahap kegiatan 

pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup (personal, 

social)Sesuai dengan pengalaman belajar yang dikembangkan dalam kegiatan 

pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 indikator) 

untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama dengan KD, 

namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh indicator, 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program 

semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum sesuai 

untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap Ibu 

ML tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: Rumusan 

standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan indikator 

berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu sesuai dengan 

cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, Rumusan 

indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi 

dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan pembelajaran 
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selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan rincian/lebih 

spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi pembelajaran 

mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi pembelajaran dijabarkan 

dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, Metode pembelajaran 

bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau barn sebagian metode yang 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran Ibu ML Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 

Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
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Penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa lbu ML sudah 

menggunakannya seperti radio, televisi, buku, koran majalah dan sebagainya, 

mencari dan membaca sumber-sumber lain, Menggunakan media secara efektif 

dan efesien, mengbasikan pesan yang menarik, melibatkan siswa dalam 

pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, 

menunjukkan sikap terbuka terbadap respon peserta didik, menumbuhkan 

keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

Penilaian basil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau 

tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 bal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan basil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

9. Wawancara. Observasi dan Dokumentasi dengan lbu SW 

A. Agar kegiatan pembelajaran berlangsung interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses 

belajar mengajar maka diperlukan perencanaan yang di susun secara sistimatis 

yang dijadikan pedoman dan acuan serta petunjuk arah dan tujuan yang akan 

dicapai yaitu basil belajar siswa. Maka lbu SW menyusun RPP setiap awal tahun 

pembelajaran. 

bahwa RPP dijabarkan dari silabud untuk mengarahkan kegiatan belajar 

peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyususn RPP secara lengkap dan sistimatis agar pelajaran 
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berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

a. Silabus. 

Menunjukkan Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) sesuai dengan standar isi, Materi pembelajaran benar-benar secara teoritis, 

tahapan kegiatan pembelajaran mencapm KD Sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan bermamfaat bagi peserta didik, Kegiatan pembelajaran 

memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa/belajar aktif, tahap kegiatan 

pembelajaran mendukung tercapainya KD, Kegiatan pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kecakapan hidup (personal, 

social)Sesuai dengan pengalaman belajar yang dikembangkan dalam kegiatan 

pembelajaran, Terdiri dari beberapa rumusan indicator (minimal 2 indikator) 

untuk setiap KD tingkat kata kerja lebih rendah atau minimal sama dengan KD, 

namun alat penilaian masih ada yang belum sesuai dengan seluruh indicator, 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi dan sesuai dengan program 

semester yang sudah yang sudah disusun, Sumber belajar masih belum sesuai 

untuk mendukung tercapainya KD dan belum bervariasi. 

b. Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Dari hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap lbu 

SW tentang Rencana Program Pembelajaran yang menunjukkan bahwa: Rumusan 

standar kompetensi (SK) dan KD sesuai dengan standar Isi ,Rumusan indikator 

berisi perilaku untuk mengukur tercapainya KD dan alokasi waktu sesuai dengan 
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cakupan kompetensi dan alokasi yang tersedia di dalam silabus, Rumusan 

indikator berupa kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi 

dan sesuai dengan indikator yang ada di silabus, Rumusan tujuan pembelajaran 

selaras dengan KD,Rumusan tujuan pembelajaran merupakan rincian/lebih 

spesifik dari KD, Materi pembelajaran benar secara teoritis,Materi pembelajaran 

mendukung pencapaian KD (Selaras dengan KD), Materi pembelajaran dijabarkan 

dalam bahan ajar secara memadai dan kontekstual, Metode pembelajaran 

bervariasi, Namun tidak tiap-tiap metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran atau baru sebagian metode yang 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran. 

B. Dalam melaksanakan pembelajaran Ibu SW Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 

Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa Ibu SW sudah 

menggunakannya seperti radio, televisi, buku, koran majalah dan sebagainya, 

mencari dan membaca sumber-sumber lain, Menggunakan media secara efektif 

dan efesien, mengbasikan pesan yang menarik, melibatkan siswa dalam 

pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, 

menunjukkan sikap terbuka terbadap respon peserta didik, menumbuhkan 

keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

C. Penilaian basil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 bal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan basil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

10. Wawamcara, Observasi dan Dokumentasi dengan lbu KJ 

A. Perncanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman dasar yang dapat 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebib. Guru merancang penggalan 

RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan 

pendidikan. Aspek-aspek yang di muat meliputi: 

a)Kesesuaian SK, KD, indikator, dan alokasi waktu, b) Tujuan Pembelajaran, 

c )Pengembangan materi dan bahan ajar, d)Metode pembelajaran, e) Langkah-
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langkah pembelajaran, f) Sumber belajar, h)Penilaian. 

dalam rangka merencanakan pembelajaran lbu KJ sudah membuat dengan 

sistimatis. mulai dari membuat program tahunan, program semester, memiliki 

silabus yang dibuat sendiri, memiliki RPP yang dibuat sendiri. Semuanya 

memenuhi ketentuan dan sesuai dengan kaedah yang berlaku. 

B. Dalam melaksanakan pembelajaran Ibu SW Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 

Pembelajaran merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Memeriksa 

kesiapan peserta didik, semua siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 

duduk dikursi masing-masing, mengawali dengan do'a jika jadwal mengajar di 

jam pertama, mengecek kehadiran siswa. Melakukan kegiatan apersepsi 

menanyakan kembali pembelajaran terdahulu dan menghubungkan materi 

berikutnya. 

Kegiatan Inti Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti pembelajaran untuk 

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Penggunaan media pembelajaran Menunjukkan bahwa lbu SW sudah 

menggunakannya seperti radio, televisi, buku, koran majalah dan sebagainya, 
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mencari dan membaca sumber-sumber lain, Menggunakan media secara efektif 

dan efesien, menghasikan pesan yang menarik, melibatkan siswa dalam 

pemamfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, 

menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik, menumbuhkan 

keceriaan dan antusiasme peserta didik dalam belajar 

C. Penilaian hasil belajar yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 

tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan, 

Menunjukkan Memantau kemajuan belajar selama proses pembelajaran proses 

pembelajaran memiliki 3 hal penting yaitu input, transformasi dan aoutput. 

Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan). Penilaian yang 

dilakukan meliputi : Evaluasi formatif, Evaluasi Sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, 

Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 10 Orang siswa yang 

dipilih secara refresentatif. lnformasi yang didapat bahwa dalam menyajikan 

pembelajaran guru selalu membawa perangkat mengajar di kelas seperti RPP, 

buku panduan, media pembelajaran dan sebagainya. Untuk menambah keabsahan 

data, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah ibu YN yang 

bertempat diruang kepala sekolah. Dengan wawancara ini peneliti mendapat 

informasi bahwa secara umum guru SMPN 07 Mukomuko telah memiliki SK 

pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah tahun pelajaran terakhir, guru 

memiliki jadwal pembelajaran minimal 24 jam perminggu, guru membuat 

program tahunan dalam tahun terakhir, guru membuat program semester untuk 

dua semester terakhir, guru memiliki silabus yang dibuat sendiri, guru memiliki 

RPP yang disusun sendiri, terutama guru guru yang sudah menerima tunjangan 
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profesi meskipun belum sempurna. 

Dari hasil wawancara, dan dokumentasi dengan I 0 orang guru, I 0 rang 

siswa, dan kepala sekolah diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program 

perencanaan pembelajaran telah dilakukan oleh guru-guru di SMPN 07 

Mukomuko. Yang meliputi: guru sudah memiliki SK pembagian tugas mengajar 

dari sekolah tahun pelajaran terakhir, guru memiliki jadwal pembelajaran minimal 

24 jam perminggu,membuat program tahunan dalam tahun terakhir, guru sudah 

membuat program semester untuk dua semester terakhir, memiliki silabus yang 

dibuat sendir, memiliki RPP yang disusun sendiri. 

Hasil penelitian tentang kinerja guru penerima tunjangan profesi dalam 

Perencanaan Pembelajaran di SMPN 07 Mukomuko Dari hasil wawancara 

dengan I 0 orang guru, I 0 rang siswa, dan kepala sekolah diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa program perencanaan pembelajaran telah dilakukan oleh 

guru-guru di SMPN 07 Mukomuko. Yang meliputi: guru sudah memiliki SK 

pembagian tugas mengajar dari sekolah tahun pelajaran terakhir, guru memiliki 

jadwal pembelajaran minimal 24 jam perminggu,membuat program tahunan 

dalam tahun terakhir, guru sudah membuat program semester untuk dua semester 

terakhir, memiliki silabus yang dibuat sendir, memiliki RPP yang disusun sendiri .. 

B. Pembahasan 

Kinerja guru penenma tunjangan profesi dalam melaksanakan tugas 

mengajar yang meliputi : merencakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar siswa. 

1.Kinerja guru penerima tunjangan profesi dalam perencanakan 

pembelajaran 
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Perencanaan pembelajar upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan 

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran operasional 

dari kurikulum, sedangkan aplikasi dari perencanaan akan terlihat dalam kegiatan 

pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran, terutama sebagai alat proyeksi kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan selama pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran sebagai 

pedoman atau panduan kegiatan menggambarkan hasil yang akan dicapai, sebagai 

alat control dan evaluasi. Bentuk perencanaan pembelajaran adalah silabus 

pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Rusman, (2008 : 

581) 

Rencana pembelajaran dibuat dalam bentuk tertulis, namun hal ini bukanlah 

suatu keharusan. Guru-guru baru atau yang kurang berpengalaman mungkin perlu 

membuat rencana pembelajaran yang sangat terperinci - menunjukan dengan jelas 

apa yang akan terjadi pada setiap tahap-tahap pembelajaran. Namun pada 

kenyataannya, membuat rencana pembelajaran harian secara detail seperti ini 

dianggap kurang praktis. Walaupun para guru telah memperoleh semakin 

banyaknya pengalaman dan kepercayaan diri, perencanaan tetap dianggap 
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penting. Namun karena kemampuan para guru untuk membuat perencanaan 

semakin berkembang, maka guru-guru yang sangat berpengalaman bisa saja 

masuk ke kelas dengan hanya membawa sebuah catatan kecil atau bahkan dengan 

rencana pembelajaran di kepala mereka. 

Salah satu alasan utama mengapa membuat perencanaan dianggap penting 

adalah karena guru perlu mengindentifikasi tujuan dari pembelajaran yang mereka 

sampaikan. Guru perlu mengetahui apa yang mereka harapkan bisa dilakukan oleh 

para siswa pada akhir pembelajaran, yang sebelumnya tidak bisa siswa lakukan. 

Berikut adalah beberapa alasan lain pentingnya sebuah perencanaan : 

a) Memberikan kesempatan pada guru untuk memperkirakan kemungkinan 

masalah yang akan muncul dan kemudian mempertimbangkan solusinya. 

b) Memastikan bahwa pelajaran yang disampaikan seimbang dan sesuai untuk 

kelas tersebut. 

c) Memberikan rasa percaya diri bagi guru. 

d) Perencanaan pada umumnya merupakan latihan yang baik dan menunjukan 

profesionalisme. 

Selain itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, tentunya guru harus 

mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam merencanakan program 

pembelaj aran. Berikut ini beberapa perangkat yang harus dipersiapkan dalam 

kegiatan pembelajaran,antaralain: 

a) Membuat silabus pembelajaran 

b) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

c) Membuat dan mempersiapkan media atau alat peraga pembelajaran 

d) Membuat instrument test 
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e) Menguasai bahan pengajaran 

f) Membuat format penilaian 

Berdasarkan PP 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa "Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar". 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Hal diatas sejalan dengan yang peneliti temukan dilapangan bahwa Kinerja 

guru penerima tunjangan profesi di SMPN 07 Mukomuko dalam Perencanaan 

proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana program pembelajaran yang 

memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK) kompetensi dasar 

(KD)', indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 

waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 

sumber belajara. Sudah tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. 

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 

Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

belajar peserta didik dalam penjadwalan di satuan pendidikan. Berikut ini akan 

disajikan langkah-langkah dalam penyususnan RPP : 

a) Identitas mata pelajaran 
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Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, semester, program 

keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. 

b) Standar kompetensi 

Merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan 

penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada 

setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. 

c) Kompetensi dasar Adalah sejumlah kemampuan yang hams dikuasai peserta 

didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompe

tensi dalam suatu pelajaran. 

d) Indikator Adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk 

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilai

an mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

e) Tujuan pembelajaran Menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 

f) Materi ajar Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi. 

g) Alokasi waktu Ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan 

beban belajar. 

h) Metode pembelajaran Digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau 

seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Menurut Hadari Nawawi (1985: 123), 
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Metode mengajar adalah kesatuan langkah kerja yang dikembangkan oleh guru 

berdasarkan pertimbangan rasional tertentu, masing-masing jenisnya bercorak khas dan 

kesemuanya berguna untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. 

Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang 

hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Langkah ini menurut peneliti merupakan 

merupakan suatu perencanaan yang baik 

. Dasar pemilihan metode mengajar menurut Abu Ahmadi (1990: 111 ), terdiri 

dari lima hal yaitu: 

(1) Relevansi dengan tujuan 

(2) Relevansi dengan vahan 

(3 Relevansi dengan kemampuan guru 

(1) Relevan dengan situasi pengajaran 

Sedangkan menurut Lardizal (1987: 47), dasar pemilihan metode mengajar 

terdiri dari: 

(1) Tujuan 

(2) Materi 

(3) Fasilitas 

(4) Guru 

Jadi dasar pemilihan metode mengajar terdiri dari: Relevan dengan tujuan, 

Relevan dengan materi, Relevan dengan kemampuan guru, relevan dengan 

kemampuan siswa, Relevan dengan perlengkapan/fasilitas sekolah. 

2. Kinerja guru penerima tunjangan profesi dalam melaksanakan Kegiatan 

pembelajaran: 
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Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses berlangsungnya interaksi 

belajar mengajar dikelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. 

Jadi, pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka 

menyampaikan vahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Menurut Lefrancois (dalam Damayanti Mahmud 1987: 23), 

Pelaksanaan pengajaran adalah pelaksanaan strategi-strategi yang telah dirancang 

untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru 

penerima tunjangan profesi di SMPN 07 mukomuko berikurt ini akan dijelaskan 

tentang membuka pembelajaran (pendahuluan), menyampaikan materi pelajaran, 

menggunakan metode mengajar, menggunakan alat peraga, pengelolaan kelas, dan 

menutup pelajaran. 

(1) Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Menurut Usman (1990: 26) Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang 

dilakukan guru dalam kegiatan belajar mengajar unruk menciptakan prakondisi 

bagi murd agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek terhadap kegiatan belajar. 

(2) Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini 

dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi. 

Menurut Winamo Surachmad (1993: 257) Yang dimaksud dengan 

pelaksanaan proses belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar 

mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi, 

pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka 

menyampaikan vahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan 

pengajaran. 

(3) Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan, 

penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanju. Menurut Uzer Usman (1990: 

90-91) 

j) Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 

k) Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kom

petensi. 

1) Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses sebab-akibat. Guru sebagai pengajar 
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merupakan penyebab utama terjadinya proses pembelajaran siswa, meskipun tidak 

semua perbuatan belajar siswa merupakan akibat guru yang mengajar. Oleh sebab 

itu,guru sebagai figur sentral, harus mampu menetapkan strategi pembelajaran 

yang dapat sehingga dapat mendorong terjadinya perbuatan siswa yang aktif, 

produktif dan efisien. 

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses komunikasi 

transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun 

antara siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, 

dipahami dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan prilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya agar tampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan 

belajar yang telah dilakukan, Sanjaya W, (2008 : 217). 

Siswa sebagai peserta didik merupakan subjek utama dalam proses 

pembelajaran. Keberhasilan pencapaian tujuan banyak tergantung kapada 

kesiapan dan cara belajar yang dilakukan siswa. Cara belajar ini dapat dilakukan 

dalam bentuk kelompok (klasikal) ataupun program (individual). Oleh karena itu, 

guru dalam mengajar harus memperhatikan kesiapan, tingkat kematangan, dan 

cara belajar siswa. 

Tujuan pembelajaran merupakan rumusan prilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya agar tampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar 

yang telah dilakukan. Menurut Bloom, dkk tujuan pembelajaran dapat dipilih 

menjadi tujuan yang kognitif (pengetahuan), efektif (sikap), psikomotorik 

(keterampilan). Derajat pencapaian tujuan pembelajaran ini merupakan indikator 
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kualitas pencapaian tujuan hasil dan perbuatan belajar siswa. 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan 

sumber belajar serta penggunaan metode maupun strategi pembelajaran. Semua 

tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal 

dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru. Berdasarkan hal tersebut di 

atas Rusman, (2010: 79) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru mencakup hal-hal sebagai berikut : 

a) Pengelolaan kelas 

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan proses 

pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam 

pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin 

siswa dapat diketahui melalui : pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu 

masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan melakukan proses 

pembelajaran dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa. Kemampuan 

lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang atau tempat duduk 

siswa yang dilakukan bergantian, tujuannya adalah memberikan kesempatan 

belajar secara merata kepada siswa. 

b) Penggunaan media dan sumber belajar 

Secara umum media merupakan kata jamak dari "medium" , yang berarti 

perantara atau pengantar. Istilah media digunakan dalam bidang pengajaran atau 

pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media 

pembelajaran. 
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Ada beberapa konsep atau definisi media pendidikan atau media 

pembelajaran, Rossi da Breidle (2012:3) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran adalah seluruh alat atau bahan yang dapat dipakai untuk mencapai 

tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran majalah dan sebagainya. 

Menurut Rossi alat-alat semacam radio dan televisi kalau digunakan dan 

diprogram untuk pendidikan maka merupakan media pembelajaran. 

Namun demikian, media bukan hanya berupa alat atau bahan saja, tetapi 

hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan. Gerlach 

dan Ely dalam Wina Sanjaya (2006 : 161) menyatakan : "A medium, conceeived is 

many person, material or event that establishs condition wich enable the leaner to 

acquire knowledge, skill and attitude". Menurut Gerlach secara umum media itu 

meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang menciptakan kondisi yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. 

Uraian diatas menggambarkan bahwa yang sangat menetukan tercapainya 

tujuan pembelajaran adalah guru itu sendiri. Guru yang professional .harus 

mampu melaksanakan pembelajaran ,guru sebagai figur sentral, harus mampu 

menetapkan strategi pembelajaran yang dapat sehingga dapat mendorong 

terjadinya perbuatan siswa yang aktif, produktif dan efisien. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 68) Pengelolaan kelas adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau 

yang membantu dengan maksud agar tercapai kondisi optimal, agar dicapai 

kondisi optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang 

diharapkan. 
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Selain pengertian di atas, ada juga yang berpendapat bahwa media 

pengajaran meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). 

Hardware adalah alat-lat yang dapat mengantarkan pesan seperti overhead 

projector, radio, televisi dan sebagainya. Sedangkan sofWare adalah isi program 

yang mengandung pesan seperti informasi yang terdapat pad.a transparansi atau 

buku-buku dan bahan-bahan cetakan lainnya, cerita yang terkandung dalam film 

atau materi yang disuguhkan dalam bentuk bagan, grafik, diagram dan lain 

sebagainya. 

Sedangkan yang dimaksud sumber belajar adalah buku pedoman. 

Kemampuan menguasai sumber belajar disamping mengerti dan memahami buku 

teks, seorang guru juga harus berusaha mencari dan membaca sumber-sumber lain 

yang relevan guna meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran. 

c) Penggunaan metode pembelajaran 

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru 

diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. 

d) Evaluasi atau penilaian pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan" Rusman, (2010 : 81 ). Pada tahap ini seorang 

guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara 

evaluasi, penyusunan alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil evaluasi. 

Selain dari itu pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari 

RPP. Pelaksanaan pembelajaran itu sendiri meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan 
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Hasil penelitian tentang kinerja guru penerima tunjangan profesi dalam 

melakukan penilaian terbadap basil belajar siswa di SMPN 07 Mukomuko pada 

umumnya sudah melakukan penilaian terbadap basil belajar siswa. "Hasil belajar 

merupakan basil dari sebuah kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan antara 

guru dan siswa berupa pengukuran ataupun penilaian dalam bentuk tertulis", 

Susilawati dkk (2006: 154). 

"Penilaian basil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan" Rusman, (2009 : 342). Adapun yang 

dimaksud dengan "Penilaian basil belajar adalah kegiatan atau cara yang 

ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga 

proses pembelajaran yang telah dilakukan" Rusman, (2010 : 81 ). 

Dari pendapat Rusman diatas peneliti menyimpulkan bahwa Penilaian 

(assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat 

penilaian untuk memperoleb informasi tentang sejauh mana basil belajar peserta 

didik atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) peserta didik. 

Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa basil atau prestasi belajar 

seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pemyataan 

naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran 

berbubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif terse but 

Bentuk penilaian yang dilakukan guru-guru penerima tunjangan profesi di 
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SMPN 07 Mukomuko adalah tes. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan 

dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam 

kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Secara khusus dalam 

konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan 

dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan 

balik/perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Melalui 

penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan 

pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik, guru, serta proses pembelajar 

itu sendiri. 

Berdasarkan informasi itu, dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran, 

kesulitan peserta didik dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan 

kurikukulum itu sendiri. Penilaian hasil belajar pada dasarnya adalah 

mempermasalahkan, bagaimana pengajar (guru) dapat mengetahui hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana 

pembelajar (learner) telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana 

tujuan/kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. 

Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai tertentu. 

Dari uraian diatas , peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru-guru penerima 

tunjangan profesi di SMPN 07 Mukomuko telah melakukan penilaian terhadap 

hasil belajar siswa dengan langkah-langkah yang sesuai. 

Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasi ke dalam tiga ranah (domain), 

yaitu : domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan 

kecerdasan logika - matematika), domain afektif (sikap dan nilai atau yang 
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mencakup kecerdasan antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain 

kecerdasan emosional) dan domain psikomotor (keterampilan atau yang 

mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan 

musikal). Hasil belajar tersebut akan tercapai apabila pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan oleh guru yang professional. 

Dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap kinerja guru-guru penerima 

tunjangan profesi di SMPN 07 Mukomuko telah melasnakan pembelajaran 

dengan professional dan melakukan penelaian terhap proses hasil pembelajaran . 

Penilaian mempunyai sejumlah fungsi di dalam proses belajar mengajaran 

yaitu:a.Sebagai alat guna mengetahui apakah siswa talah menguasai pengetahuan 

nilai nilai, norma-norma dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. b. 

Untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan 

kegiatan belajar. c. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. 

d. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru, yang bersumber dari siswa. e. 

Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. f. Sebagai materi 

utama laporan hasil belajar kepada para orang tua siswa. 

Penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran, 

diantaranya untuk grading, seleksi, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, 

bimbingan, diagnosis, dan prediksi. 

a. Sebagai grading, penilaian ditujukan untuk menentukan atau membedakan 

kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain. 

Penilaian ini akan menunjukkan kedudukan peserta didik dalam urutan 

dibandingkan dengan anak yang lain. Karena itu, fungsi penilaian untuk grading 

ini cenderung membandingkan anak dengan anak yang lain sehingga lebih 
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mengacu kepada penilaian acuan norma (norm-referenced assessment). 

b. Sebagai alat seleksi, penilaian ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik 

yang masuk dalam kategori tertentu dan yang tidak. Peserta didik yang boleh 

masuk sekolah tertentu atau yang tidak boleh. Dalam hal ini, fungsi penilaian 

untuk menentukan seseorang dapat masuk atau tidak di sekolah tertentu.c. Untuk 

menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai 

kompetensi.d. Sebagai bimbingan, penilaian bertujuan untuk mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya., 

membuat keputusan tentang langkah berikutnya., baik untuk pemilihan program, 

pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan.e. Sebagai alat diagnosis, 

penilaian bertujuan menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan 

kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan. Ini akan membantu guru 

menentukan apakah seseorang perlu remidiasi atau pengayaan.f. Sebagai alat 

prediksi, penilaian bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat 

memprediksi bagaimana kinerja peserta didik pada jenjang pendidikan berikutnya 

atau dalam pekerjaan yang sesuai. Contoh dari penilaian ini adalah tes bakat 

skolastik atau tes potensi akademik. 

Dari keenam tujuan penilaian tersebut, tujuan untuk melihat tingkat 

penguasaan kompetensi, bimbingan, dan diagnostik merupakan peranan utama 

dalam penilaian. 

Dari tujuan penilaian di atas peneliti menyimpulkan bahwa penilaian penting 

sekali dilakukan. Dari hasil penelitian kinerja guru penerima tunjangan profesi 

dalam melakukan peneilaian terhadap hasil belajar siswa di SMPN 07 Mukomuko 
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A.Simpulan 

BABV 
SIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan yang didiskripsikan pada bah 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja guru penerima 

tunjangan profesi dalam melaksanakan tugas mengajar di SMPN 07 Mukomuko 

sebagai berikut: 

1. Dalam merencanakan pembelajaran diketahui guru penenma tunjangan 

profesi sudah memenuhi standar kinerj a yang berlaku, menyusun 

program tahunan, program semester, silabus dan RPP, serta disusun lebih 

awal dari sebelumnya,dibuat pada setiap tatap muka(disesuaikan dengan 

kebutuhan). Namun ada 3 orang guru yang tidak menyususn RPP untuk 

setiap kali tatap muka. 

2. pada aspek pelaksanaan pembelajaran, Pada umumnya guru penerima 

tunjangan profesi di SMP N 07 Mukomuko sudah melaksanakan 

pembelajaran dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

membuka pembelajaran, Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan 

metode mengajar, sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, 

Namun ada 3 orang guru yang masih belum menggunakan media 

pembelajaran secara maksimal, Pengelolaan kelas, dan menutup 

pelajaran.sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. Melakukan refleksi atau 

membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik, Melaksanakan tindak 

lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedy/ pengayaan. 
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3. Pada aspek penilaian hasil proses belajar mengaJar, guru penerima 

sertifikasi sudah melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, 

Evaluasi sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program 

perbaikan dan pengayaan. Akan tetapi masih ada 2 orang guru yang belum 

melakukan penilaian secara maksimal. 

B.Saran 

Berdasarkan basil penelitian atas maka peneliti menyarankan 

beberapa hal sebagai berikut : 

kepada seluruh guru penerima tunjangan profesi khususnya guru SMPN 

07 Mukomuko 

l .Dalam Perencanaan Pembelajaran guru penerima tunjangan profesi hendaknya 

mempertahankan kinerja yang ada. Bagi 3 orang guru yang belum merumuskan 

RPP setiap kali tatap muka agar dapat merumuskannya sesuai dengan kebutuhan. 

2. Dalam melasnakan pembelajaran guru penerima tunjangan profesi disamping 

mempertahankan langkah-langkah yang sudah diterapkan, hendaknya juga harus 

kreatif dan selalu berinovasi, Bagi guru yang belum menggunakan media secara 

maksimal agar dapat menggunakan secara maksimal. 

3.Dalam penilaian terhadap hasil proses belajar siswa hendaknya dipertahankan. 

Mulai dari Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, Pelaporan hasil evaluasi, 

Pelaksanaan program perbaikan dan Pengayaan. Sebaiknya semua hasil 

dari evaluasi dikembalikan kepada siswa untuk diketahui oleh orangtua 

wali dan dilengkapi dengan kritikan maupun saran dari guru. Bagi 2 

orang guru yang belum melakukan penilaian secara keseluruhan agar 

dapat segera melakukan penilaian secara maksimal. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
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Tern pat 
Waktu 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 
: YN (Guru IPS Terpadu) 
: 14 Maret 2016 
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NO Fokus 
Peni\aian 

Butir Pertanyaan Jawaban Responden 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 
l .Bagaimana 

Ketepatan dan 
Keajegan 
SK!KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
Thu lakukan ? 

3.Bagaimana lbu 

Melakukan 

Kegiatan 

Pembelajaran ? 

Perencanaan pembelajaran merupakan 
penjabaran operasional dari kurikulum, 
sedangkan aplikasi dari perencanaan 
akan terlihat dalam kegiatan 
pembelajaran. Perencanaan 
pembelajaran memiliki peranan yang 
sangat pen ting dalam proses 
pembelajaran, terutama sebagai a/at 
proyeksi kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan selama pembelajara 

Rumusan Standar kompetensi (SK) dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai dengan 
standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, medialsumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan dan 
bermamfaat bagi peserta didik 

Kegiatan pembelajaran memuat aktivitas 
be/ajar yang berpusat pada siswalbelajar 
aktif 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
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4.Bagai rnana 
Indikator 
Yang Ibu 
Rurnuskan? 

5.Bagairnana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagairnana 
surnber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pernbelajaran 
(RPP) 

1.Bagairnana 
Kesesuaian SK, 
KD, indikator, 

dan 
Alokasi 
Waktu yang 
lbu lakukan ? 

2.Bagairnana ibu 
Merurnuskan 
Tujuan 
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Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar yang 
dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan indikator 
(minimal 2 indikator) untuk setiap KD 
Jingkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

Alat penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh a/at penilaian jelas dan 
sesuai dengan indikator 

Alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan program 
semester yang telah disusun 

Sumber be/ajar sesuai untuk mendukung 
tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

Rumusan standar kompetensi (SK) dan 
KD sesuai dengan standar lsi 
Rumusan indikator berisi perilaku untuk 
mengukur tercapainya KD dan alokasi 
waktu sesuai dengan cakupan kompetensi 
dan alokasi yang tersedia di dalam 
silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan atau 
diobservasi dan sesuai dengan indikator 
yang ada di silabus 
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2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

Pembelajaran ? 

3 .Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

5.Bagaimana 
Langkah
langkah 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 

.Bagaimana lbu 
Melakukan 
Penilaian? 

l .Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 

Kegiatan 
Pembelajaran ? 
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Rumusan tlljuan pembelajaran selaras 
denganKD 
Rumusan tujuan pembelajaran merupakan 
rincian/lebih spesi.fik dari KD 
Materi pembe/ajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan dalam 
hahan ajar secara memadai dan 
kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
nap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam langkah
langkah pembelajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci untuk 
menjabarkan tahapan pencapaian KD 
disertai alokasi waktu 

Menunjukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervarias 

Menunjukkan bahwaA/at penilaian sesuai 
dan mencakup seluruh indikator 
Rubrik/pedoman penyekoran/kunci 
jawaban dicantumkan secara jelas dan 
tepat 

Menunjukkan bahwaPembelajaran pada 
hakikatnya adalah proses sebab-akibat. 
Guru sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang mengajar. 
Oleh sebab itu,guru sebagai figur sentral, 
harus mampu menetapkan strategi 
pembelajaran yang dapat sehingga dapat 
mendorong teriadinya perbuatan siswa 
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A.Pendahuluan 
2.Bagaimana 

Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
Ibu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajara 

3 .Bagaimana 
Menurut lbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran ? 

4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
lbu Lakukan ? 

5 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 
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yang aktif, produktif dan efisien. 

Menunjukkan Pendahuluanl Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan awal 
dalam suatu pertemuan pembelajaran 
yang ditujukan untuk membangkitkan 
motivasi dan memokuskan perhatian 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti pembelajaran 
duduk dikursi masing-masing, mengawali 
dengan do 'a jika jadwal mengajar di jam 
pertama, mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan materi 
berikutnya. 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan inti 
merupakan proses pembe/ajaran untuk 
mencapai KD yang dilakukan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuaikan 
dengan karakteristik peserta didik dan 
mata pe/ajaran, yang dapat meliputi proses 
eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi 

Menunjukkan bahwa media pembelajaran 
adalah seluruh a/at atau bahan yang 
dapat dipakai untuk mencapai tujuan 
JJ€ndidikan sep€rti radio, televisi, buku, 
koran majalah dan sebagainya. secara 
umum media itu meliputi orang, bahan, 
per al at an, at au kegiatan yang 
menciptakan kondisi yang memungkinkan 
siswa memperoleh pengetahuan, 
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6.Bagaimana Cara 
lbu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan hasil 
Bela jar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
Prosess dan 
hasil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasil 
belajar 
Yangibu 
Lakukan 
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keterampilan dan sikap. 

Sedangkan yang dimaksud sumber belajar 
adalah buku pedoman. Kemampuan 
menguasai sumber be/ajar disamping 
mengerti dan memahami buku teks, 
seorang guru juga harus berusaha 
mencari dan membaca sumber-sumber 
lain 

Menunjukkan bahwa Menggunakan media 
secara efektif dan efesien, menghasikan 
pesan yang menarik, melibatkan siswa 
dalam pemamfaatan media, 
menumbuhkan partisipasi aktif siswa 
dalam pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta didik, 
menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 
peserta didik dalam be/ajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara yang 
ditujukan untuk mengetahui tercapai atau 
tidaknya tujuan pembelajaran dan juga 
proses pembelajaran yang telah dilakukan 

" Menunjukkan Tujuan evaluasi 
(penilaian) ado/ah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi dalam 
proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 hal penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input ada/ah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap menjalani 
proses pembelajaran. Transformasi 
adalah segala unsur yang terkait dengan 
proses pembelajaran yaitu ; guru, media 
dan bahan be/ajar, metode pengajaran, 
sarana penunjang dan sistem 
administrasi. Sedangkan output adalah 
capaian yang dihasilkan dari proses 
pembelajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 ha! 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
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3 Kinerja Guru 
Penerirna 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajar 
Siswa 

1 O.Bagairnana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
lbu gunakan 

Dalam proses 
Pernbelajaran? 

C.Penutup 
11.Bagairnana cara 

lbu menutup 
Mengakhiri 

Pernbelajaran ? 

l .Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 

2.Apa tujuan Ibu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa 

3 .Bagaimana cara 
lbu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 
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sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa lisan 
dan tu/isan secara jelas, baik, dan benar. 
Menyampaikan pesan dengan gaya yang 
sesuai. 

Menunjukkan Dalam kegiatan penutup, 
guru:(l) Bersama-sama dengan peserta 
didik danlatau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran.(2) 
Melakukan penilaian dan atau rejleksi 
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan 
terprogram. (3) Memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. (4) Merencanakon kegiatan 
tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 
remedi, program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan tugas 
balk tugas individual maupun kelompok 
sesuai dengan hasil be/ajar peserta 
didik (5) Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil be/ajar 
adalah kegiatan atau cara yang ditujukan 
untuk mengetahui tercapai atau tidaknya 
tujuan pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan 

Menunjukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif 
dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif 
(berupa angka). Dengan demikian dapat 
dimengerti bahwa sesungguhnya 
penilaian hasil be/ajar adalah proses 
mengukur dan menilai terhadap suatu 
objek dengan menampilkan hubungan 
sebab akibat diantara faktor yang 
mempengaruhi objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah cara 
penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik pada 
waktu dan tempat tertentu serta dalam 
kondisi yang memenuhi syarat-syarat 
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4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
lbu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
Peni\aian da\am 
Proses belajar 
Mengajar? 

6.Apakah 
Penilaian hasil 
Belajar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 
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tertentu yang jelas. Secara khusus dalam 
konteks pembelajaran di kelas, penilaian 
dilakukan untuk mengetahui kemajuan 
dan hasil be/ajar peserta didik, 
mendiagnosa kesulitan be/ajar, 
memberikan umpan baliklperbaikan 
proses be/ajar mengajar, dan penentuan 
kenaikan kelas. Melalui penilaian dapat 
diperoleh injormasi yang akurat tentang 
penyelenggaraan pembelajaran dan 
keberhasilan belajar peserta didik, guru, 
serta proses pembelajaran itu sendiri. 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam alat penilaian untuk 
memperoleh informasi tentang sejauh 
mana hasil be/ajar peserta didik atau 
ketercapaian kompetensi (rangkaian 
kemampuan) peserta didik. Penilaian 
menjawab pertanyaan tentang sebaik apa 
hasil atau prestasi be/ajar seorang 
peserta didik. Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif 
dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif 
(berupa angka). Pengukuran 
berhubungan dengan proses pencarian 
atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. 

Menunjukkan bahwa.Sebagai a/at guna 
mengetahui apakah siswa talah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan oleh guru. b. Untuk 
mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan kegiatan 
be/ajar. c. Mengetahui tingkat 
ketercapaian siswa dalam kegiatan 
be/ajar. d. Sebagai sarana umpan balik 
bagi seorang guru, yang bersumber dari 
siswa. e. Sebagai a/at untuk mengetahui 
perkembangan belajar siswa. f &bagai 
materi utama /aporan hasi/ be/ajar 
kepada para orang tua siswa. 

Menunjukkan Penilaian memiliki tujuan 
yang sangat penting dalam pembelajaran, 
diantaranya untuk ~rading, seleksi, 
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mengetahui tingkat penguasaan 
kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan 
prediksi. 

Dari keenam tujuan peni/aian tersebut, 
tujuan untuk melihat tingkat penguasaan 
kompetensi, bimbingan, dan diagnostik 
merupakan peranan utama dalam 
penilaian. 

Resume Ibu Y n ( catatan lapangan I) 
a.Dalam merencanakan pembelajaran diketabui sudab memenubi standar kinerja 
yang berlaku. telab mampu menyusunprogram tabunan, program semester, sila 

dan RPP, dan basilnya sudab cukup lebibbaik serta disusun lebib awal dari 
sebelumnya.Selain itu, RPP yang sebelumnya disusun untuk satu semester 
sekaligus, sekarang sudah dibuat pada setiap tatapmuka 
(disesuaikan dengan kebutuban). 

b.pada aspek pelaksanaan pembe\ajaran, lbu Yn membukapembe\ajaran, 
Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, sudab 
menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, dan menutup 
pelajaran. namun penggunaan metode mengajar jarang bervariasi menutun padc:: 
ceramab, dan jarang menggunakan media pembelajaran secara maksimal 

c)Pada aspe penilaian basil proses belajar mengajar, Ibu YN sudab melakukan 
penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan basil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan Pengayaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Respond en 
Nama Responden 
Hari!fanggal 
Tempat 
Waktu 

NO Fokus 
Penilaian 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 

: SY (Guru PAI) 
: 14 Maret 2016 
: Ruang kelas Vlla 
: 09.10-10.10 wib 

Butir Pertanyaan Jawaban Responden 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SK!KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 

mengungkapkan bahwa menyusun 
rencana pelaksanaan pembelajaran 
merupakan sa/ah satu kinerja guru 
dalam melaksanakan tugas mengajar. 
Perencanaan mengangkut penetapan 
tujuan dan kompetensi serta 
memperkirakan cara mencapainya. 
Perencanaan merupakan fungsi sentral 
dan manajemen pembe/ajaran dan harus 
berorientasi kemasa depan. !bu SY 
mengatakan berarti bahwa disamping 
sebagai tugas dan kewajiban guru untuk 
merumuskannya, rencana pelaksanaan 
pembelajaran merupakan fungsi sentral 
dan manajemen dalam me/aksanakan 
pembelajaran 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan belajar, 
medialsumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
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lbu lakukan ? dan 

3 .Bagaimana Ibu 

Melakukan 

Kegiatan 

Pembelajaran ? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yanglbu 
Rumuskan? 

5 .Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 

bermamfaat bagi peserta didik 

Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas be/ajar yang berpusat pada 
siswa!belajar aktif 

Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiap KD 
Tingkat kata kerja /ebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

Alat penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh a/at penilaian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

Alokasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber belajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar Jsi 
Rumusan indikator berisi perilaku 
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Pembelajaran 
(RPP) 

l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
KD, indikator, 

dan Alokasi 
Waktuyang 
lbu lakukan 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3.Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan 7 

5.Bagaimana 
Langkah
\angkah 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 

7 .Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

1.Menurut lbu 
Apa yang 

106 

untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan alokasi yang tersedia 
di dalam silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincian/lebih spesifik dari 
K 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
Tiap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam 
langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 

Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai a/okasi 
waktu 
Inti pembelajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 

Menunjukkan Sumber belajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

Menunjukkan bahwaAlat penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
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2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

dimaksud 
Deng an 

Kegiatan 
Pembelajaran ? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
Ibu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3.Bagaimana 
Menurut lbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran ? 
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indikator 
Rubriklpedoman penyekoranlkunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 

Pembelajaran pada haldkatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. Of eh sebab itu,guru 
sebagai figur sentral, harus mampu 
menetapkan strategi pembelajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan 
awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do 'a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya 

Menunjukkan Kegiatan 
lntPembelajaran,Pelalcranaan 
kegiatan inti merupakan proses pem
be laj aran untuk mencapai KD yang 
dilakukan secara interaktif, 
inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif, 
serta memberikan ruang yang cukup 
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4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
Ibu Lakukan ? 

5.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
Ibu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
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bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan .fisik serta 
psikologis peserta didik 

Memmjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran, yang dapat 
meliputi proses eksplorasi, elaborasi, 
dan konjirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh a/at 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu meliputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. 

Sedangkan yang dimaksud sumber 
be/ajar adalah buku pedoman. 
Kemampuan menguasai sumber 
belajar disamping mengerti dan 
memahami buku teks, seorang guru 
juga harus berusaha mencari dan 
membaca sumber-sumber lain 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa dalam 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik dalam 
be/ajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercavai atau tidaknya tuiuan 
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Proses dan hasil 
Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
Prosess dan 
hasil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasil 
belajar 
Yangibu 
lakukan 

I O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
ibu 
Gunakan 
dalam 
Prosess 
Pembelajaran? 

C.Penutup 
11.Bagaimana cara 

Ibu menutup 
Mengakhiri 

Pembelajaran ? 
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pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan 

Menunjukkan Tujuan eva/uasi 
(penilaian) adalah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
da/am proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran. 
Transformasi adalah segala unsur 
yang terkait dengan proses 
pembelajaran yaitu ; guru, media 
dan bahan be/ajar, met ode 
pengajaran, sarana penunjang dan 
sistem administrasi. Sedangkan 
output adalah capaian yang 
dihasilkan dari proses pembelajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 ha/ 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
lisan dan tulisan secara jelas, baik, 
dan benar. Af enyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(I) Bersama-sama 
dengan peserta didik dan/atau 
sendiri membuat 
rangkumanlsimpulan pelajaran. (2) 
Melakukan penilaian dan atau 
rejleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram.(3) Memberikan 
umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. (4) 
Merencanakan keglatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan 
konselin~ dan/atau memberikan 
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3 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 

2.Apa tujuan lbu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3 .Bagaimana cara 
Ibu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
Ibu 
Lakukan? 
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tugas balk tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil be/ajar 
peserta didik.(5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per
temuan berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
belajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelafaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan" 
evaluasi 
Menunjukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demikian dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil belajar 
adalah proses mengukur dan menilai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam a/at penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil belajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik. Penilaian menjawab 
pertanyaan tentang sebaik apa hasil 
atau prestasi be/ajar seorang peserta 
didik Hasil penilaian dapat berupa 
nilai kualitatif (pernyataan naratif 
dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif 
(berupa angka). Pengukuran 
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5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 

6.Apakah 
Penilaian hasil 
Belajar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 

Resume Ibu SY ( catatan lapangan I) 
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berhubungan dengan proses 
pencarian atau penentuan nilai 
kuantitatif terse but. 

Menury"ukkan bahwa.Sebagai alat 
guna mengetahui apakah siswa talah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan oleh guru 

Menwyukkan Penilaian memiliki 
tujuan yang sangat penting dalam 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, seleksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 

a.Dalam merencanakan pembelajaran diketabui sudab mendekati standar kinerja 
yang berlaku. telah mampu menyusunprogram tahunan, program semester, silabus dan RPP, 
dan basilnya sudab cukup lebibbaik serta disusun lebib awal, namun disusun untuk satu 
semester sekaligus, yang semestinya dibuat pada setiap tatapmuka (disesuaikan dengan 
kebutuban). 

b.pada aspek pelaksanaan pembelajaran, Ibu Yn membukapembelajaran, Menyampaikan materi 
pelajaran, Menggunakan metode mengajar, sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, 
Pengelolaan kelas, dan menutup pelajaran.yang sebelumnya penggunaan metode mengajar 
jarang bervariasi menutun pada ceramab, dan jarang menggunakan media pembelajaran 

c)Pada aspe penilaian basil proses belajar mengajar, lbu SY sudab melakukan penilaian 
meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan basil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan Pengayaan, Hal ini dilakukannya 
setelab mengikuti PLPG 

42919.pdf



112 

PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Responden 
Nama Responden 
Hari/T anggal 
Tempat 
Waktu 

1 Kinerj a Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 

: MY (Guru IPS Terpadu) 
: 14 Maret 2016 
·. Ruang kelas VUb 
: 10.15-11.15 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SKIKD 
Yang ibu 
Rumuskan 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
lbu lakukan ? 

Perencanaan program pembelqjaran 
adalah membuat suatu persiapan 
pembelajaran itu sendiri. Hal ini 
didasarkan pada asumsi bahwa jika 
tidak mempunyai persiapan 
pembelajaran yang baik maka peluang 
untuk tidak terarah terbuka lebar, 
bahkan mungkin cenderung untuk 
melakukan improvisasi sendiri tanpa 
acuan yang je/as. Pada dasamya 
rencana pembelajaran menetapkan 
tujuan yang jelas, tujuan yang ingin 
dihasilkan guru selama pembelajaran 
dan bagaimana guru mencapai tujuan 
terse but. 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, 
medialsumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 
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3.Bagaimana Ibu 

Melakukan 

Kegiatan 

Pembelajaran? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yang Ibu 
Rumuskan? 

5.Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 
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Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas belajar yang berpusat pada 
siswalbelajar aktif 

Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiapKD 
Tingkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

Alai penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh alat penilaian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

Alokasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber be/ajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber belajar bervariasi 

untuk 

42919.pdf



l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
KD, indikator, 

dan 
Alokasi 
Waktu yang 
Ibu lakukan ? 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3 .Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

5 .Bagaimana 
Langkah
langkah 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
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Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar Isi 

Rumusan indikator berisi perilaku 
untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan alokasi yang tersedia 
di dalam silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincian!lebih spesifik dari 
K 
Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 

Materi pembe/ajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
da/am bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
Tiap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam 
langkah-langkah pembe/ajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk merif abarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pembelajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 

Menunjukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 
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2 
Kinerj a Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

Belajar yang lbu 
Gunakan? 

7 .Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

l .Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 

Kegiatan 
Pembelajaran ? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
lbu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembe\ajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3 .Bagaimana 
Menurut Ibu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
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Menwy·ukkan bahwaAlat penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 
Rubriklpedoman penyekoranlkunci 
jawaban dicantumkan secara fetas 
dan tepat 

Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan belajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. O/eh sebab itu,guru 
sebagai figur sentral, harus mampu 
menetapkan strategi pembelajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahu/uan/ Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan 
awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do 'a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya. 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran,Pe/aksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me-
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Pembelajaran ? 

4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
Ibu Lakukan ? 

5.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber be\ajar 

6.Bagaimana Cara 
fuu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan hasil 
Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
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motivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cuk:up bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran, yang dapat 
meliputi proses eksplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh alat 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu meliputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. Sedangkan 
yang dimaksud sumber be/ajar 
ado/ah buku pedoman. 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa da/am 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
be/ajar ada/ah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembe/ajaran yang te/ah di/akukan 

Menunjukkan Tujuan evaluasi 
(penilaian) adalah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
dalam proses pembelajaran. Proses 
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Prosess dan 
hasil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan basil 
belajar 
Yangibu 
lakukan 

1 O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
Thu gunakan 
dalam proses 

Pembelajaran? 
C.Penutup 
11.Bagaimana cara 

lbu menutup 
Mengakhiri 

Pembelajaran ? 

l .Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Deng an 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa 

2.Apa tujuan lbu 
Melakukan 
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pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran.. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 ha/ 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
lisan dan tulisan secara jelas, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dalam kegiatan 
penutup, guru:(l) Bersama-sama 
dengan peserta didik dan/atau 
sendiri membuat 
rangkuman!simpulan pelajaran. (2) 
Melakukan penilaian dan atau 
rejleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. (3) Memberikan 
umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. (4) 
Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan 
konseling danlatau memberikan 
tugas balk tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil be/ajar 
peserta didik (5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per
temuan berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang re/ah dilakukan " 

Menunjukkan Hasil penilaian dapat 
berupa ni/ai kualitatif (pernyataan 
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3 
Kinerj a Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajar 
Siswa 

Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3 .Bagaimana cara 
Ibu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
lbu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 
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naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demildan dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil be/ajar 
adalah proses mengukur dan menilai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas, penilaian 
dilakukan untuk mengetahui 
kemajuan dan hasil belajar peserta 
didik, mendiagnosa kesulitan be/ajar, 
memberikan umpan baliklperbaikan 
proses be/ajar mengajar, dan 
penentuan kenaikan kelas. 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam alat penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil be/ajar peserta 
didik atau ketercapaian lwmpetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik Penilaian menjawab 
pertanyaan tentang sebaik apa hasil 
atau prestasi be/ajar seorang peserta 
didik Hasil penilaian dapat berupa 
ni/ai kualitatif (pernyataan naratif 
dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif 
(berupa angka). Pengukuran 
berhubungan dengan proses 
pencarian atau penentuan nilai 
kuantitatif tersebut. 

Menunjukkan bahwa.Sebagai a/at 
guna mengetahui apakah siswa talah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan oleh guru. b. Untuk 
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6.Apakah 
Penilaian hasil 
Bela jar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 

Resume Ibu MY ( catatan lapangan I) 
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mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan 
kegiatan belajar. c. Mengetahui 
tingkat ketercapaian siswa dalam 
kegiatan be/ajar. d. Sebagai sarana 
umpan balik bagi seorang guru, yang 
bersumber dari siswa. e. Sebagai a/at 
untuk mengetahui perkembangan 
belajar siswa. f Sebagai materi 
utama laporan hasil be/ajar kepada 
para orang tua siswa. 

Menunjukkan Penilaian memiliki 
tujuan yang sangat penting dalam 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, seleksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 

a.Dalam merencanakan pembelajaran diketahui sudah mendekati standar kinerja 
yang berlaku, telah mampu menyusunprogram tahunan, program semester, sila 
dan RPP, dan hasilnya sudah cukup lebihbaik serta disusun lebih awal dari 
sebelumnya.Selain itu, RPP yang sebelumnya disusun untuk satu semester 
sekaligus, sekarang sudah dibuat pada setiap tatap muka 
( disesuaikan dengan kebutuhan). Yang sebelumnya juga memiliki silabus 
hanya mengadopsi dari teman. 

b.pada aspek pelaksanaan pembelajaran, membuka pembelajaran, Menyampaik 
materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, sudah menggunakan berbaga 
media/alat peraga, Pengelolaan kelas, dan menutup pelajaran.namun penggunaa 
metode mengajar jarang bervariasi menutun pada ceramah, dan 
jarang menggunakan media pembelajaran, dalam menutup pembelajaran tanpa 
member tahukan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 

c)Pada aspe penilaian hasil proses belajar mengajar, Ibu MY sudah melakukan 
penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan Pengayaan, yang 
sebelumnya Evaluasi formatif jarang dilakukan, sebelumnya juga jarang 
melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Hal ini dilakukannya setelah 
mengikuti PLPG 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Respond en 
Nama Responden 
Hari/Tanggal 
Tempat 
Waktu 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dalam 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 

: ML (Guru IPA) 
: 14 Maret 2016 
: Ruang ke\as Vllla 
: 11.20-12.15 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SK/KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
Ibu lakukan ? 

3 .Bagaimana lbu 

Melakukan 

Kegiatan 

Pembelajaran ? 

bahwa dalam melaksanakan proses 
be/ajar mengajar harus disusun sebuah 
rencana yang matang, dengan tujuan 
hasi/ yang dicapai meningkatkan mutu 
pendidikan.dalam rangka merencanakan 
pembelajaran mulai dari membuat 
program tahunan, program semester, 
memiliki silabus yang dibuat sendiri, 
memiliki RPP yang dibuat sendiri. 
Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, 
medialsumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 

Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas be/ajar yang berpusat pada 
siswalbelajar aktif 

Tahapan kegiatan pembelajaran 

42919.pdf



4.Bagai mana 
Indikator 
Yang Ibu 
Rumuskan? 

5.Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 

1.Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
KD, indikator, 

dan 
Alokasi 
Waktu yang 
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mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembe/ajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman belajar 
yang dikembangkan da/am kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasiona/ yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiapKD 
Ttngkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

A/at penilaian sesuai dan mencakup 
se/uruh indikator 
Wujud/contoh alat penilaian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

Alokasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber be/ajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar Jsi 
Rumusan indikator berisi perilaku 
untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
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lbu lakukan ? 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3 .Bagaimana lbu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

5.Bagaimana 
Langkah
\angkah 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 

7 .Bagaimana lbu 
Melakukan 
Penilaian? 
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kompetensi dan alokasi yang tersedia 
di dalam silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincianllebih spesifik dari 
K 
Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 

Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
Tiap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam 
langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pembelajaran yang dirancang 
beifokus pada siswa 

Menunjukkan Sumber belajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

Menunjukkan bahwaAlat penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 

42919.pdf



2 Kinerj a Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dalam 
Melaksanakan 
pembelajaran 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 

Kegiatan 
Pembelajaran ? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
Ibu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3 .Bagaimana 
Menurutlbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran ? 
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Rubrik/pedoman penyekoranlkunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 

Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. O/eh sebab itu,guru 
sebagai figur sentral, harus mampu 
menetapkan strategi pembe/ajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluanl Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan 
awa/ dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do'ajika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakuka.n kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me
motivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
praka.rsa, kreativitas, dan 
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4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
lbu Lakukan ? 

5.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
lbu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Deng an 
penilaian 
Proses dan hasil 
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kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran, yang dapat 
meliputi proses elrsplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh a/at 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu meliputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. 

Sedangkan yang dimalrsud sumber 
be/ajar adalah buku pedoman. 
Kemampuan menguasai sumber 
be/ajar disamping mengerti dan 
memahami buku teks, seorang guru 
juga harus berusaha mencari dan 
membaca sumber-sumber lain 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa dalam 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik dalam 
belajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembe/ajaran dan juga proses 
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Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
Prosess dan 
hasil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasil 
be I ajar 
Yangibu 
lakukan 

l O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
ibu 
Gunakan 
dalam 
Prosess 
Pembelajaran? 

C.Penutup 
11.Bagaimana cara 

Ibumenutup 
Mengakhiri 

Pembelajaran ? 
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pembe/ajaran yang telah dilakukan 

Menunjukkan Tujuan evaluasi 
(penilaian) ada/ah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
dalam proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran. 
Transformasi adalah segala unsur 
yang terkait dengan proses 
pembelajaran yaitu ; guru, media 
dan bahan be/ajar, met ode 
pengajaran, sarana penunjang dan 
sistem administrasi. Sedangkan 
output adalah capaian yang 
dihasilkan dari proses pembe/ajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar se/ama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memi/iki 3 hal 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
lisan dan tulisan secara jelas, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(l) Bersama-sama 
dengan peserta didik danlatau 
sendirimembuatrangkumanlsimpulan 
pelajaran.(2) Melakukan penilaian 
dan atau refleksi terhadap kegiatan 
yang sudah dilaksanakan secara 
konsisten dan terprogram.(3) 
Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. (4) Merencanakan 
kegiatan tindak /anjut dalam bentuk 
pembelajaran remedi, program 
pengayaan, layanan konselinf! 
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---------------------~~~~~ 

3 Kinerj a Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dalam 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 

2.Apa tujuan Ibu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3.Bagaimana cara 
Ibu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
Ibu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 
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dan!atau memberikan tugas balk tu
gas individual maupun kelompok 
sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik (5) Menyampaikan rencana 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
belajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang te/ah dilakukan" 

Menunjukkan Hasil peni/aian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demildan dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil belajar 
adalah proses mengukur dan menilai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yangjelas. 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
ada/ah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam a/at penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil be/ajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik. berhubungan dengan proses 
pencarian atau penentuan nilai 
kuantitatif terse but. 

Menunjukkan bahwa.Sebagai alat 
guna mengetahui apakah siswa ta/ah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yan~ 
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6.Apakah 
Penilaian basil 
Belajar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 

Resume Bapak ML ( catatan lapangan I) 
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telah diberikan oleh guru. b. Untuk 
mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan 
kegiatan be/ajar. c. Mengetahui 
tingkat ketercapaian siswa dalam 
kegiatan be/ajar: d Sebagai sarana 
umpan balik bagi seorang guru, yang 
bersumber dari siswa. e. Sebagai alat 
untuk mengetahui perkembangan 
be/ajar siswa. f Sebagai materi 
utama laporan hasil be/ajar kepada 
para orang tua siswa. 

Menunjukkan Penilaian memiliki 
tujuan yang sangat penting da/am 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, seleksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 

a).Dalarn merencanakan pembelajaran diketahui sudah memenuhi standar 
kinerja yang berlaku. telabmampu menyusun program tahunan, prog1 
semester, silabus dan RPP, Selain itu RPP disusun setiap tatap m 
(disesuaikan dengan kebutuban). 

b) pada aspek pelaksanaan pembelajaran, membuka pembelajai 
Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, 
sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, 
menutup pelajaran .. 

c )Pada aspek penilaian hasil proses be la jar mengajar, sudah 
melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan basil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
namun kadang-kadang tidak melakukan Evaluasi formatif, 

tidak rutin melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Respond en 
Nama Responden 
Hari/Tanggal 
Tempat 
Waktu 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 
: AR (Guru IPS Terpadu) 
: 15 Maret 2016 
: Ruang kelas VIIc 
: 08.0-9.00 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan clan 
Keajegan 
SK/KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembe\ajaran 
yang 
Ibu lakukan ? 

3 .Bagaimana Ibu 

Rencana program pembelajaran 
merupakan suatu keharusan. Sa/ah satu 
alasan utama mengapa membuat 
perencanaan pembelajaran dianggap 
penting adalah karena guru perlu 
mengidentifikasikan tujuan dari 
pembelajaran yang mereka sampaikan. 
Guru perlu mengetahui apa yang mereka 
harapkan bisa dilakukan oleh para siswa 
pada akhir pembelajaran, yang 
sebelumnya tidak bias siswa lakukan. 
bahwa dari proses be/ajar yang 
dilaksanakan guru hasil akhirnya 
menghasi/kan output hasil be/ajar siswa 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, 
medial sumber, 
evaluasi) 

Materi pembe/ajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 
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Melakukan 

Kegiatan 

Pembelajaran ? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yang Ibu 
Rumuskan? 

5.Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 

l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
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Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas be/ajar yang berpusat pada 
siswalbelajar aktif 

Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiapKD 
Tingkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

Alat penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh alat penilaian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

Alokasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber be/ajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dem,~an standar lsi 
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KD, indikator, 
dan 

Alokasi 
Waktu yang 
lbu lakukan ? 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran 

3.Bagaimana lbu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yang lbu 
Lakukan? 

5.Bagaimana 
Langkah
\angkah 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 

7.Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Penilaian? 
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Rumusan indikator berisi perilaku 
untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan alokasi yang tersedia 
di dalam silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincianllebih spesifik dari 
KD 
Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
Tiap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam 
langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pembelajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 
Menunj"ukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

Menunjukkan bahwaAlat penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 
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2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dalam 
Melaksanakan 
pembelajaran 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 

Kegiatan 
Pembelajaran? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
)Tang lbu 

Lakukan dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3 .Bagaimana 
Menurutlbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran ? 
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Rubrik/pedoman penyekoran/kunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 

Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. Oleh sebab itu,guru 
sebagai figur sentral, harus mampu 
menetapkan strategi pembelajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan 
awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do'a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya. 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran, Pelaksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me
motivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
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4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
Ibu Lakukan ? 

5.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
Ibu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembe\ajaran ? 

7 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan hasil 
Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
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kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran, yang dapat 
meliputi proses elfsplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh a/at 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu me/iputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampi/an dan sikap. Sedangkan 
yang dimaksud sumber be/ajar 
adalah buku pedoman 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa dalam 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik dalam 
be/ajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembe/ajaran yang telah di/akukan 

Menunfukkan Tufuan evaluasi 
(penilaian) adalah untuk me/ihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
dalam proses pembelajaran. Proses 
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terhadap 
Prosess dan 
hasil 
Belajar? 

9 .Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasi1 
belajar 
Yangibu 
lakukan 

1 O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
Ibu gunakan 
dalam proses 

Pembelajaran? 
C.Penutup 

11.Bagaimana cara 
lbumenutup 

Mengakhiri 
Pembelajaran ? 
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pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran. 
Transformasi adalah segala unsur 
yang terkait dengan proses 
pembelajaran yaitu ; guru, media 
dan bahan belajar, met ode 
pengajaran, sarana penunjang dan 
sistem administrasi. Sedangkan 
output adalah capaian yang 
dihasilkan dari proses pembelajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memi/iki 3 hal 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
/isan dan tu/isan secara jelas, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(J) Bersama-sama 
dengan peserta didik dan/atau 
sendiri membuat 
rangkumarzlsimpulan pelajaran. (2) 
Melakukan penilaian dan atau 
refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. (3) Memberikan 
umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. ( 4) 
Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
da/am bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan 
konseling darzlatau memberikan 
tugas balk tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
peserta didik (5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per-
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3 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Deng an 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 

2.Apa tujuan Ibu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3 .Bagaimana cara 
Ibu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
Ibu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 
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temuan berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan. 

Menunjukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demikian dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil be/ajar 
adalah proses mengukur dan menilai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek: tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas 

Menuajukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam a/at penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil be/ajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik. 

Menunjukkan bahwa.Sebagai alat g 
mengetahui apakah siswa ft 
menguasai pengetahuan nilai n 
norma-norma dan rampilan yang t1 
diberikan o/eh guru. b. Untuk menget1 
aspek-aspek kelemahan peserta a 
dalam melakukan kegiatan be/ajar. 
Mengetahui tingkat ketercapaian si 
dalam kegiatan be/ajar. d. Seba}?ai s01 
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6.Apakah 
Penilaian basil 
Bela jar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 

Resume Bapak AR ( catatan lapangan V) 
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umpan balik bagi seorang guru, } 
bersumber dari siswa. e. Sebagai 
untuk mengetahui perkembangan bel 
siswa. f Sebagai materi utama /ape 
hasil be/ajar kepada para orang 
siswa. 

Menunjukkan Penilaian memiliki 
tujuan yang sangat penting dalam 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, seleksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 

a).Dalam merencanakan pembelajaran diketahui sudah memenuhi standar 
kinerja yang berlaku. telah mampu menyusun program tahunan, program 
semester, silabus dan RPP, sudah cukup lebih baik . Selain itu RPP sudah 
dibuat pada setiap tatap muka (disesuaikan dengan kebutuhan). 

b) pada aspek pelaksanaan pembelajaran, membuka pembelajaran, 
Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, 
sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, 
dan menutup pelajaran. 

c )Pada aspek penilaian hasil proses be la jar mengajar, sudah 
melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Responden 
Nama Responden 
Hari/Tanggal 
Ternpat 
Waktu 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dalam 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 

: MD (Guru Matematika) 
: 15 Maret 2016 
: Ruang kelas Vlllc 
: 08.0-9.00 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SK/KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
Ibu lakukan ? 

3 .Bagaimana lbu 

Melakukan 

Perencanaan pembelajaran 
merupakan penjabaran operasional 
dari kurikulum, sedangkan aplikasi 
dari perencanaan akan ter/ihat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
Perencanaan pembelajaran memiliki 
peranan yang sangat penting dalam 
proses pembelajaran, terutama 
sebagai alat proyeksi kegiatan
kegiatan yang dilakukan selama 
pembelajara. 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan belajar, 
media/sumber, 
evaluasi) 

Materi pembelqjaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 

Kegiatan pembelaiaran memuat 
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Kegiatan 

Pembelajaran ? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yanglbu 
Rumuskan? 

5 .Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 

l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
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aktivitas be/ajar yang berpusat pada 
siswalbe/ajar aktif 

Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan dalam kegiatan 
pemhelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator beropa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiapKD 
Tingkat kata kerja /ebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

A/at penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh alat penilaian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

A/okasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber belajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi. 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar lsi 
Rumusan indikator berisi peri/aku 
untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan a/okasi yang tersedia 
di da/am silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
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KD, indikator, 
dan alokasi 

Waktuyang 
Thu lakukan 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3 .Bagaimana lbu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Met ode 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

5.Bagaimana 
Langkah
langkah 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 

7.Bagaimana lbu 
Me\akukan 
Penilaian? 
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operasiona/ yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincianllebih spesifik dari 
K 
Materi pembe/ajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Se/aras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
Tiap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin da/am 
langkah-langkah pembelajaran 

Pendahu/uan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pembelajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 

Menunjukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

Menurifukkan bahwaAlat penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 
Rubriklpedoman penyekoran/kunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 

Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
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2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

1.Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 

Kegiatan 
Pembelajara 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
Ibu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3 .Bagaimana 
Menurutlbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran ? 

4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
lbu Lakukan ? 
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sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. Oleh sebab itu,guru 
sebagai figur sentra/, harus mampu 
menetapkan strategi pembe/ajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluanl Pra 
Pembe/ajaran merupakan kegiatan 
awa/ da/am suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembe/ajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do 'a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
embelajaran,Pelaksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me
motivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. 

Menurif ukkan bahwa Kegiatan inti 
menZ(Unakan metode yang disesuai-
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5 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
lbu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan hasil 
Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
Prosess dan 
hasil 
Belajar 
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kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pe/ajaran, yang dapat 
meliputi proses ekspwrasi, elaborasi, 
dan konfirmasi. 

Memmjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah se/uruh a/at 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu meliputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. Sedangkan 
yang dimaksud sumber be/ajar 
adalah buku pedoman 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa dalam 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik da/am 
be/ajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang te/ah dilakukan 

Menunjukkan Tujuan evaluasi 
(penilaian) adalah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
dalam proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 ha! penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dini/ai kemampuannya dan siap 
menja/ani proses pembelajaran. 
Transformasi adalah segala unsur 
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3 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

9 .Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasil 
belajar 
Yangibu 
lakukan 

1 O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
lbu gunakan 
dalam proses 
Pembelaj aran? 

C.Penutup 

11.Bagaimana cara 
Ibumenutup 

Mengakhiri 
Pembelajaran ? 

l .Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 
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yang terkait dengan proses 
pembelajaran yaitu ; guru, media 
dan bahan belajar, metode 
pengajaran, sarana penunjang dan 
sistem administrasi. Sedangkan 
output adalah capaian yang 
dihasilkan dari proses pembelajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 ha! 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
lisan dan tulisan secara jelas, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(l) Bersama-sama 
dengan peserta didik danlatau 
sendiri membuat 
rangkumanlsimpu/an pelajaran. (2) 
Melakukan penilaian dan atau 
refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. (3) Memberikan 
umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. (4) 
Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan 
konseling dan/atau memberikan 
tugas balk tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil be/ajar 
peserta didik. (5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per
temuan berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan" 
(Rusman, 2010: 81). Pada tahap ini 
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2.Apa tujuan lbu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3 .Bagaimana cara 
Thu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
lbu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 
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seorang guru dituntut memiliki 
kemampuan dalam menentukan 
pendekatan dan cara-cara evaluasi, 
penyusunan a/at evaluasi, 
pengolahan dan penggunaan hasil 
evaluasi 

Menunjukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demikian dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil be/ajar 
adalah proses mengukur dan menilai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam alat penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil be/ajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik. 

Menunjukkan bahwa.Sebagai a/at 
guna mengetahui apakah siswa ta/ah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan oleh guru. b. Untuk 
mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan 
kegiatan be/ajar. c. Mengetahui 
tingkat ketercapaian siswa dalam 
kegiatan be/ajar. d. Sebagai sarana 
umpan balik bagi seorang f!UrU, yan$! 
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6.Apakah 
Penilaian basil 
Belajar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 

Resume Ibu MD ( catatan lapangan I) 
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bersumber dari siswa. e. Sebagai a/at 
untuk mengetahui perkembangan 
belajar siswa. f Sebagai materi 
utama laporan hasi/ be/ajar kepada 
para orang tua siswa. 

Menunjukkan Penilaian memi/iki 
tujuan yang sangat penting da/am 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, seleksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 

a).Dalam merencanakan pembelajaran diketahui sudah memenuhi standar 
kinerja yang berlaku. telah mampu menyusun program tahunan, program 

semester, silabus dan RPP, Selain itu RPP disusun setiap tatap muka 
( disesuaikan dengan kebutuhan). 

b) pada aspek pelaksanaan pembelajaran, membuka pembelajaran, 
Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, 
sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, 
dan menutup pelajaran. 

c)Pada aspek penilaian hasil proses belajar mengajar, sudah 
melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Respond en 
Nama Responden 
Hari/Tanggal 
Tempat 
Waktu 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 

: KJ (Guru Bahasa Inggris) 
: 15 Maret 2016 
: Ruang kelas Vlllb 
: 09.00-10.00 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SK/KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
Ibu lakukan ? 

3 .Bagaimana Ibu 

Melakukan 

Kegiatan 

Perencanaan pembelajaran 
merupakan penjabaran operasional 
da.ri kurikulum, sedangkan aplikasi 
dari perencanaan akan terlihat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
Perencanaan pembelajaran memiliki 
peranan yang sangat penting dalam 
proses pembelajaran, terutama 
sebagai alat proyeksi kegiatan
kegiatan yang dilakukan selama 
pembelajara. 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika teljadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, 
media/sumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 
Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas be/ajar yang berpusat pada 
siswa/belajar aktif 
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Pembelajaran ? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yanglbu 
Rumuskan? 

S .Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 

l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
KD, indikator, 

dan 
Alokasi 
Waktuyang 
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Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiapKD 
Tzngkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

A/at penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh alat penilaian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

Alokasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber be/ajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber belajar bervariasi 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar lsi 
Rumusan indikator berisi perilaku 
untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan alokasi yang tersedia 
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lbu lakukan ? 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3.Bagaimana lbu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

5.Bagaimana 
Langkah
langkah 
Pembe\ajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 

7.Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Penilaian? 
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di dalam si/abus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasumal yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincianllebih spesi.fik dari 
K 
Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Se/aras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
1iap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam 
langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 

Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pembelajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 
Menunjukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

Menunjukkan bahwaA/at penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 
Rubrik/pedoman penyekoranlkunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 
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2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Deng an 

Kegiatan 
Pembelajaran? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
lbu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3.Bagaimana 
Menurutlbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran? 
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Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. Oleh sebab itu,guru 
sebagai figur sentra/, harus mampu 
menetapkan strategi pembelajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif. produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan 
awa/ dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do 'a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya. 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang di/akukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me
motivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
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4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
lbu Lakukan ? 

5.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
lbu 
memamf aatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan hasil 
Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
Prosess dan 
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psikologis peserta didik 

Menu,Yukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran, yang dapat 
meliputi proses eksplorasi, e/aborasi, 
dan konfirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh a/at 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu me/iputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. Sedangkan 
yang dimaksud sumber be/ajar 
adalah buku pedoman. 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa da/am 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa da/am 
pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik da/am 
be/ajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang te/ah dilakukan 

Menunjukkan Tujuan evaluasi 
(penilaian) adalah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
dalam proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
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3 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

hasil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasil 
belajar 
Yang ibu 
lakukan 

1 O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
lbu gunakan 
Dalam proses 
Pembelajaran? 

C.Penutup 
11.Bagaimana cara 

Ibu menutup 
Mengakhiri 

Pembelajaran ? 

1.Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 
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Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran .. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 ha/ 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
/isan dan tulisan secara jelas, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(l) Bersama-sama 
dengan peserta didik dan/atau 
sendiri membuat 
rangkumanlsimpulan pelajaran. (2) 
Melakukan penilaian dan atau 
refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. (3) Memberikan 
umpan balik terhadap proses don 
hasil pembe/ajaran. (4) 
Merencanakan kegiatan tindak /anjut 
dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaa~ /ayanan 
konseling danlatau memberikan 
tugas balk tugas individual maupun 
ke/ompok sesuai dengan hasil be/ajar 
peserta didik. (5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per
temuan berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan 
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2.Apa tujuan Ibu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3 .Bagaimana cara 
Ibu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
Ibu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 

6.Apakah 
Penilaian hasil 
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Menunjukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demikian dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil be/ajar 
adalah proses mengukur dan meni/ai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam a/at peni/aian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil be/ajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik 

Menunjukkan bahwa.Sebagai alat 
guna mengetahui apakah siswa ta/ah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan oleh guru. b. Untuk 
mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan 
kegiatan be/ajar. c. Mengetahui 
tingkat ketercapaian siswa dalam 
kegiatan be/ajar. d. Sebagai sarana 
umpan balik bagi seorang guru, yang 
bersumber dari siswa. e. Sebagai alat 
untuk mengetahui perkembangan 
be/ajar siswa. f Sebagai materi 
utama laporan hasil be/ajar kepada 
para orang tua siswa. 

Menunjukkan Penilaian memiliki 
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Belajar tujuan yang sangat penting dalam 
memiliki pembelajaran, diantaranya untuk 
Tujuan yang grading, seleksi, mengetahui tingkat 
Sangat penting penguasaan kompetensi, bimbingan, 

Bagaimana diagnosis, dan prediksi. 
Menurut ibu ? 

Resume Ibu KJ ( catatan lapangan I) 
a).Dalam merencanakan pembelajaran diketahui sudah memenuhi standar 
kinerja yang berlaku. mampu menyusun program tahunan, program semes 
silabus danRPP, sudah cukup lebih baik dari sebelumnya. Selain itu RPP yar 
sebelunnya disusun setiap awal semester sekarang sudah dibuat pada 
setiap tatap muka ( disesuaikan dengan kebutuhan). 

b) pada aspek pelaksanaan pembelajaran, membuka pembelaja1 
Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, 
sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, 
dan menutup pelajaran. Semuanya mengikuti langkah-langkah yang su 
ditentukan 

c)Pada aspek penilaian hasil proses belajar mengajar, sudah 
melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP N egeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Responden 
Nama Responden 
Hari/Tanggal 
Tempat 
Waktu 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 

: YY (Guru Matematika) 
: 15 Maret 2016 
: Ruang kelas Vllc 
: 10.00-11.15 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Deng an 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SK/KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
lbu lakukan ? 

3 .Bagaimana lbu 

Melakukan 

Kegiatan 

Perencanaan pembelajaran 
merupakan penjabaran operasional 
dari kurikulum, sedangkan aplikasi 
dari perencanaan akan terlihat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
Perencanaan pembelajaran memiliki 
peranan yang sangat penting dalam 
proses pembelajaran, terutama 
sebagai alat proyeksi kegiatan
kegiatan yang dilakukan selama 
pembelajara. 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, 
media/sumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 

Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas belajar yang berpusat pada 
siswalbelajar aktif 
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Pembelajaran ? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yanglbu 
Rumuskan? 

5.Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 

l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
KD, indikator, 

dan 
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Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiapKD 
Tzngkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

Alat peni/aian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh a/at peni/aian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

Alokasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber be/ajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar Isi 
Rumusan indikator berisi perilaku 
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Alokasi 
Waktuyang 
Ibu lakukan ? 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3 .Bagaimana lbu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi clan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

S.Bagaimana 
Langkah
langkah 
Pembelajaran 
Yang Ibu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 

7 .Bagaimana lbu 
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untuk mengukur tercapainya KD dan 
a/okasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan alokasi yang tersedia 
di dalam si/abus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ad.a di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rinciarzllebih spesifik dari 
K 
Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstua/ 

Metode pembelajaran bervariasi 
nap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin da/am 
/angkah-langkah pembelajaran 

Pendahu/uan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pembe/ajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 

Menunjukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber belajar bervariasi 

Menunjukkan bahwaA/at penilaian 

42919.pdf



2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

Melakukan 
Penilaian? 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Deng an 

Kegiatan 
Pembelajaran ? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
Ibu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3 .Bagaimana 
Menurutlbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
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sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 
Rubriklpedoman penyekoranlkunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 

Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. Oleh sebab itu,guru 
sebagai jigur sentral, harus mampu 
menetapkan strategi pembelajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan 
awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do 'a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya. 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me-
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Pembelajaran ? 

4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
Ibu Lakukan ? 

5.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
Ibu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran? 
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motivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran, yang dapat 
meliputi proses eksplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh alat 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu meliputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. 

Sedangkan yang dimaksud sumber 
be/ajar adalah buku pedoman. 
Kemampuan menguasai sumber 
belajar disamping mengerti dan 
memahami buku teks, seorang guru 
juga harus berusaha mencari dan 
membaca sumber-sumber lain 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa da/am 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa da/am 
pembelajaran, menu11fukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik dalam 
be/ajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
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7.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan hasil 
Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
Prosess dan 
hasil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasil 
belajar 
Yangibu 
lakuka 

1 O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
ibu 
Gunakan 
dalam 
Prosess 
Pembelajaran? 

C.Penutup 
11.Bagaimana cara 

lbumenutup 
Mengakhiri 

Pembelajaran ? 
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be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang te/ah dilakukan 

Menunjukkan Tujuan evaluasi 
(peni/aian) adalah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
da/am proses pembe/ajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran. 
Transformasi adalah segala unsur 
yang terkait dengan proses 
pembe/ajaran yaitu ; guru, media 
dan bahan be/ajar, met ode 
pengajaran, sarana penunjang dan 
sistem administrasi. Sedangkan 
output adalah capaian yang 
dihasilkan dari proses pembelajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 ha/ 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan peni/aian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
lisan dan tulisan secara jelas, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(l) Bersama-sama 
dengan peserta didik danlatau 
sendiri membuat 
rangkumanlsimpu/an pelajaran. (2) 
Melakukan penilaian dan atau 
refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten 

42919.pdf



3 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

l .Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 

2.Apa tujuan lbu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3 .Bagaimana cara 
lbu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 
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dan terprogram. (3) Memberikan 
umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran.(4) 
Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remedi, 
program pengayaan, layanan 
konseling danlatau memberikan 
tugas balk tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
peserta didik (5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per
temuan berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan" 
(Rusman, 2010 : 81). Pada tahap ini 
seorang guru dituntut memiliki 
kemampuan dalam menentukan 
pendekatan dan cara-cara evaluasi, 
penyusunan al at eva/uasi, 
pengolahan dan penggunaan hasil 
evaluasi 

Menwyukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demikian dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil be/ajar 
adalah proses mengukur dan menilai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
da/am kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas, penilaian 
dilakukan untuk mengetahui 
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4.Menurut ibu 
inf ormasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
lbu 
Lakukan 

5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 

6.Apakah 
Penilaian hasil 
Belajar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 
Bagaimana 
Menurut ibu ? 
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kemajuan dan hasil be/ajar peserta 
didik, mendiagnosa kesu/itan be/ajar, 
memberikan umpan baliklperbaikan 
proses be/ajar mengajar, dan 
penentuan kenaikan kelas. Melalui 
penilaian dapat diperoleh informasi 
yang akurat tentang 
penyelenggaraan pembelajaran dan 
keberhasilan belajar peserta didik, 
guru, serta proses pembelajaran itu 
sendiri. 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam a/at penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil he/ajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik. kuantitatif terse but. 

Menunjukkan bahwa.Sebagai a/at 
guna mengetahui apakah siswa ta/ah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan oleh guru. b. Untuk 
mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan 
kegiatan be/ajar. c. Mengetahui 
tingkat ketercapaian siswa dalam 
kegiatan belajar. d. Sebagai sarana 
umpan ba/ik bagi seorang guru, yang 
bersumber dari siswa. e. Sebagai a/at 
untuk mengetahui perkembangan 
be/ajar siswa. f Sebagai materi 
utama laporan hasil be/ajar kepada 
para orang tua siswa. 

Menunjukkan Penilaian memilild 
tujuan yang sangat penting dalam 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, seleksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 
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Resume Ibu YY ( catatan lapangan I) 
a).Dalam merencanakan pembelajaran diketahui sudah memenuhi standar 
kinerja yang berlaku. 
mampu menyusun program tahunan, program semester, silabus dan 
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RPP, . Se lain itu RPP disusun padasetiap tatap muka ( disesuaikan den 
kebutuhan). 

b) pada aspek pelaksanaan pembelajaran, membuka pembelaja 
Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, 
sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, 
dan menutup pelajaran. Sudah mengikuti langkah-langkah yang ditentukan a 

c )Pada aspek penilaian hasil proses belajar mengajar, sudah 
melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Responden 
Nama Responden 
Hari/Tanggal 
Tempat 
Waktu 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukornuko 

: JR (Guru PKN) 
: 15 Maret 2016 
: Ruang kelas Vlld 
: 11.00-12.15 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SK/KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
Ibu lakukan ? 

3 .Bagaimana Ibu 

Melakukan 

Perencanaan pembelajaran 
merupakan penjabaran operasional 
dari kurikulum, sedangkan aplikasi 
dari perencanaan akan ter/ihat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
Perencanaan pembelajaran memiliki 
peranan yang sangat penting da/am 
proses pembe/ajaran, terutama 
sebagai alat proyeksi kegiatan
kegiatan yang dilakukan selama 
pembelajara. 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika teljadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, 
medialsumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 

Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas be/ajar yang berpusat vada 

42919.pdf



Kegiatan 

Pembelajaran ? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yanglbu 
Rumuskan? 

S.Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 

l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
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siswalbelajar aktif 

Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan da/am kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur don 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiap KD 
nngkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

Alat penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh a/at penilaian je/as 
dan sesuai dengan indikator 

A/okasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
Alokasi waktu sesuai dengan 
program semester yang te/ah disusun 

Sumber belajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar lsi 
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KD, indikator, 
dan 

Alokasi 
Waktuyang 
Ibu lakukan ? 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3.Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yang lbu 
Lakukan? 

5.Bagaimana 
Langkah
langkah 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang lbu 
Gunakan? 

7 .Bagaimana Ibu 
Melakukan 
Penilaian? 
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Rumusan indikator berisi peri/aku 
untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan alokasi yang tersedia 
di dalam silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di si/abus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincianllebih spesifik dari 
K 
Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Materi pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
Tiap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam 
langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pemhelajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 

Menunjukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber belajar bervariasi 

Menunjukkan bahwaAlat penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 
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2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

l .Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 

Kegiatan 
Pembelajaran ? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
lbu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3 .Bagaimana 
Menurutlbu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran ? 

164 

Rubriklpedoman penyekoranlkunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 

Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. Oleh sebab itu,guru 
sebagai figur sentral, harus mampu 
menetapkan strategi pembelajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluanl Pra 
Pembe/ajaran merupakan kegiatan 
awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do' a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu dan menghubungkan 
materi berikutnya. 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran,Pelaksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me
motivasi peserta didik untuk 
berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
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4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
Ibu Lakukan ? 

5 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
Ibu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan basil 
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kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
psilrologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pelajaran, yang dapat 
meliputi proses eksplorrui, elaborrui, 
dan konfirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah seluruh a/at 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu meliputi orang, bahan, peralatan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. 

Sedangkan yang dimaksud sumber 
be/ajar adalah buku pedoman. 
Kemampuan menguasai sumber 
be/ajar disamping mengerti dan 
memahami buku teks, seorang guru 
juga harus berusaha mencari dan 
membaca sumber-sumber lain 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
melibatkan siswa dalam 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik dalam 
belajar 

Menunjukkan bahwa "Penilaian hasil 
belajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelqjaran dan juga proses 
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Belajar? 

8.Apa tujuan 
Penilaian yang 
ibu 
Lakukan 
terhadap 
Prosess dan 
basil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasil 
belajar 
Yangibu 
lakukan 

l O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
ibu 
Gunakan 
dalam 
Prosess 
Pembelajaran? 

C.Pen 
11.Bagaimana cara 

Ibu menutup 
Mengakhiri 

Pembelajaran ? 
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pembelajaran yang telah dilakukan 

Menunjukkan Tujuan evaluasi 
(penilaian) adalah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
dalam proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran. 
Transformasi adalah segala unsur 
yang terkait dengan proses 
pembelajaran yaitu ; guru. media 
dan bahan be/ajar, met ode 
pengajaran, sarana penunjang dan 
sistem administrasi. Sedangkan 
output adalah capaian yang 
dihasilkan dari proses pembelajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 ha! 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
/isan dan tu/isan secara jelas, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(l) Bersama-sama 
dengan peserta didik danlatau 
sendiri membuat 
rangkumanlsimpulan pelajaran. (2) 
Melakukan penilaian dan atau 
refleksi terhadap kegiatan yang 
sudah dilaksanakan secara konsisten 
dan terprogram. (3) Memberikan 
umpan balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran. (4) 
Merencanakan kegiatan tindak lanjut 
dalam bentuk pembelajaran remedi, 
prof[ram pen~ayaan, layanan 
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3 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

l .Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belajar 
Siswa? 

2.Apa tujuan lbu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

3 .Bagaimana cara 
Ibu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 
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konseling dan/atau memberikan 
tugas balk tugas individual maupun 
kelompok sesuai dengan hasil belajar 
peserta didik (5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per
temuan berikutnya. 

Menurifukkan "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan" 
(Rusman, 2010: 81). Pada tahap ini 
seorang guru dituntut memiliki 
kemampuan dalam menentukan 
pendekatan dan cara-cara evaluasi, 
penyusunan a/at evaluasi, 
pengolahan dan penggunaan hasil 
evaluasi 

Menurifukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). Dengan 
demikian dapat dimengerti bahwa 
sesungguhnya penilaian hasil be/ajar 
adalah proses mengukur don menilai 
terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas, penilaian 
dilakukan untuk mengetahui 
kemajuan dan hasil be/ajar peserta 
didik, mendiagnosa kesulitan be/ajar, 
memberikan umpan baliklperbaikan 
proses be/ajar mengajar, dan 
penentuan kenaikan kelas. Melalui 
penilaian dapat diperoleh informasi 
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4.Menurut ibu 
informasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
Ibu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 

6.Apakah 
Penilaian basil 
Bela jar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 
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yang akurat tentang 
penyelenggaraan pembelajaran dan 
keberhasilan belajar peserta didik, 
guru, serta proses pembelajaran itu 
sendiri. 

Menunjukkan Peni/aian (assessment) 
ada/ah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam alat penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasi/ be/ajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik Penilaian menjawab 
pertanyaan tentang sebaik apa hasil 
atau prestasi be/ajar seorang peserta 
didik Pengukuran berhubungan 
dengan proses pencarian atau 
penentuan nilai kuantitatif terse but. 

Menunjukkan bahwa.Sebagai a/at 
guna mengetahui apakah siswa ta/ah 
menguasai pengetahuan ni/ai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan o/eh guru. b. Untuk 
mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan 
kegiatan be/ajar. c. Mengetahui 
tingkat ketercapaian siswa dalam 
kegiatan be/ajar. d Sebagai sarana 
umpan balik bagi seorang guru, yang 
bersumber dari siswa. e. Sebagai alat 
untuk mengetahui perkembangan 
be/ajar siswa. f Sebagai materi 
utama /aporan hasil be/ajar kepada 
para orang tua siswa. 

Menunjukkan Peni/aian memi/iki 
tujuan yang sangat penting dalam 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, seleksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 
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Resume Ibu JR ( catatan lapangan IX) 
a).Dalam merencanakan pembelajaran diketahui sudah memenuhi standar 
kinerja yang berlaku. 
mampu menyusun program tahunan, program semester, silabus dan 
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RPP, Selain itu RPP dibuat pada setiap tatap muka ( disesuaikan den 
kebutuhan) 

b) pada aspek pelaksanaan pembelajaran sudah mengikuti langkah-lang 
sesuai dengan ketentuan, membuka pembelajaran, Menyampaikan ma 
pelajaran, Menggunakan metode mengajar, 
sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, 
dan menutup pelajaran. 

c)Pada aspek penilaian hasil proses belajar mengajar, sudah 
melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA, OBSERVASI, DAN DOKUMENTASI 
TENTANG GURU PENERIMA TUNJANGAN PROFESI 
(study Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 07 Mukomuko) 

Pewawancara 
Respond en 
Nama Responden 
Hariffanggal 
Tempat 
Waktu 

1 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Merencanakan 
Pembelajaran 

: Nurlaili (Mhs MMPd UT UPBJJ Bengkulu) 
: Guru SMP N 07 Mukomuko 

: SW (Guru PKN) 
: 15 Maret 2016 
: Ruang kelas Vlld 
: 11.00-12.15 wib 

Menurut ibu Apa 
yang dimaksud 
Dengan 
perencanaan 
Pembelajaran ? 

A.Silabus 

l .Bagaimana 
Ketepatan dan 
Keajegan 
SK/KD 
Yangibu 
Rumuskan? 

2.Bagaimana 
Keakuratan 
materi 
Pembelajaran 
yang 
Ibu lakukan ? 

3 .Bagaimana lbu 

Melakukan 

Perencanaan pembelajaran 
merupakan perif abaran operasional 
dari kurikulum, sedangkan aplikasi 
dari perencanaan akan terlihat 
dalam kegiatan pembelajaran. 
Perencanaan pembelafaran memiliki 
peranan yang sangat penting dalam 
proses pembelajaran, terutama 
sebagai alat proyeksi kegiatan
kegiatan yang dilakukan selama 
pembelajara. 

Rumusan Standar kompetensi (SK) 
dan 
Kompetensi dasar (KD) sesuai 
dengan standar isi 
Jika terjadi perubahan urutan, maka 
sesuai dengan hierarki konsep 
disiplin 
atau tingkat kesulitan materi 
Ada kesesuaian antara KD dengan 
kompunen-kompunennya (indikator, 
materi, kegiatan be/ajar, 
media/sumber, 
evaluasi) 

Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 
Sesuai dengan tingkat perkembangan 
dan 
bermamfaat bagi peserta didik 

Kegiatan pembelajaran memuat 
aktivitas be/ajar yang berpusat pada 
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Kegiatan 

Pembelajaran ? 

4.Bagai mana 
Indikator 
Yanglbu 
Rumuskan? 

5 .Bagaimana ibu 
Melakukan 
Penilaian? 

6.Bagaimana 
Alokasi 
Waktu yang ibu 
Lakukan? 

7 .Bagaimana 
sumber 
Belajar yang ibu 
Gunakan? 

B.Rencana 
Program 
Pembelajaran 
(RPP) 

l .Bagaimana 
Kesesuaian SK, 
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siswa/be/ajar aktif 

Tahapan kegiatan pembelajaran 
mendukung tercapainya KD 

Kegiatan pembelajaran memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kecakapan hidup 
(personal, sosial) 
Sesuai dengan pengalaman be/ajar 
yang dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran 

Rumusan indikator berisi jabaran 
perilaku untuk mengukur tercapainya 
KD 

Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
diobservasi 

Terdiri dari beberapa rumusan 
indikator (minimal 2 indikator) untuk 
setiap KD 
nngkat kata kerja lebih rendah atau 
minimal sama dengan KD 

Alat penilaian sesuai dan mencakup 
seluruh indikator 
Wujud/contoh a/at penilaian jelas 
dan sesuai dengan indikator 

A/okasi waktu sesuai dengan 
cakupan kompetensi 
A/okasi waktu sesuai dengan 
program semester yang telah disusun 

Sumber belajar sesuai 
mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 

untuk 

Rumusan standar kompetensi (SK) 
dan KD sesuai dengan standar lsi 
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KD, indikator, 
dan 

Alokasi 
Waktu yang 
lbu lakukan ? 

2.Bagaimana ibu 
Merumuskan 
Tujuan 
Pembelajaran ? 

3 .Bagaimana lbu 
Melakukan 
Pengembangan 
Materi dan 
BahanAjar 

4.Bagaimana 
Metode 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

5.Bagaimana 
Langkah
langkah 
Pembelajaran 
Yanglbu 
Lakukan? 

6.Bagaimana 
sumber 
Belajar yang Ibu 
Gunakan? 
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Rumusan indikator berisi perilaku 
untuk mengukur tercapainya KD dan 
alokasi waktu sesuai dengan cakupan 
kompetensi dan alokasi yang tersedia 
di dalam silabus 
Rumusan indikator berupa kata kerja 
operasional yang dapat diukur dan 
atau diobservasi dan sesuai dengan 
indikator yang ada di silabus 

Rumusan tujuan pembelajaran 
selaras dengan KD 
Rumusan tujuan pembelajaran 
merupakan rincianllebih spesifik dari 
K 
Materi pembelajaran benar secara 
teoritis 
Materi pembelajaran mendukung 
pencapaian KD (Selaras dengan KD) 

Maten· pembelajaran dijabarkan 
dalam bahan ajar secara memadai 
dan kontekstual 

Metode pembelajaran bervariasi 
Tzap-tiap metode yang dicantumkan 
benar-benar tercermin dalam 
langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan berisi pengaitan 
kompetensi yang akan dibelajarkan 
dengan konteks kehidupan siswa atau 
kompetensi sebelumnya. 
Kegiatan inti dituliskan secara rinci 
untuk menjabarkan tahapan 
pencapaian KD disertai alokasi 
waktu 
Inti pembelajaran yang dirancang 
berfokus pada siswa 

Menunjukkan Sumber be/ajar sesuai 
untuk mendukung tercapainya KD 
Sumber be/ajar bervariasi 
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2 Kinerja Guru 
Penerima 
Tunjngan 
Profesi 
Dal am 
Melaksanakan 
pembelajaran 

7 .Bagaimana Ibu 
Melakuk.an 
Penilaian? 

1.Menurut lbu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 

Kegiatan 
Pembelajaran ? 

A.Pendahuluan 

2.Bagaimana 
Langkah 
langkah 
Pembelajaran 
yang 
Ibu Lakukan 
dalam 
Pendahuluan/ 
Pra 
Pembelajaran ? 

B.Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

3 .Bagaimana 
Menurutibu 
Tentang 
Inti 
Kegiatan 
Pembelajaran ? 
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Menunjukkan bahwaAlat penilaian 
sesuai dan mencakup seluruh 
indikator 
Rubriklpedoman penyekoran/kunci 
jawaban dicantumkan secara jelas 
dan tepat 

Pembelajaran pada hakikatnya 
adalah proses sebab-akibat. Guru 
sebagai pengajar merupakan 
penyebab utama terjadinya proses 
pembelajaran siswa, meskipun tidak 
semua perbuatan be/ajar siswa 
merupakan akibat guru yang 
mengajar. Oleh sebab itu,guru 
sebagai figur sentral, harus mampu 
menetapkan strategi pembelajaran 
yang dapat sehingga dapat 
mendorong terjadinya perbuatan 
siswa yang aktif, produktif dan 
efisien. 

Menunjukkan Pendahuluan/ Pra 
Pembelajaran merupakan kegiatan 
awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk 
membangkitkan motivasi dan 
memokuskan perhatian peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif dalam 
proses pembelajaran. Memeriksa 
kesiapan peserta didik, semua siswa 
sudah siap untuk mengikuti 
pembelajaran duduk dikursi masing
masing, mengawali dengan do 'a jika 
jadwal mengajar di jam pertama, 
mengecek kehadiran siswa. 
Melakukan kegiatan apersepsi 
menanyakan kembali pembelajaran 
terdahulu don menghubungkan 
materi berikutnya. 

Menunjukkan Kegiatan Inti 
Pembelajaran, Pelaksanaan kegiatan 
inti merupakan proses pembelajaran 
untuk mencapai KD yang dilakukan 
secara interaktif, inspiratif, 
menyenangkan, menantang, me
motivasi peserta didik untuk 
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4.Bagaimana 
Pendekatan/ 
Strategi 
Pembelajaran 
Yang 
Ibu Lakukan ? 

5 .Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Media 
Pembelajaran/ 
Sumber belajar 

6.Bagaimana Cara 
Ibu 
memamfaatkan 
Sumber Belajar/ 
Media 
Pembelajaran ? 

7.Menurut ibu apa 
Yang dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Proses dan hasil 
Belajar? 

8.Apa tujuan 
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berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik. 

Menunjukkan bahwa Kegiatan inti 
menggunakan metode yang disesuai
kan dengan karakteristik peserta 
didik dan mata pe/ajaran, yang dapat 
me/iputi proses eksplorasi, elaborasi, 
dan konfirmasi. 

Menunjukkan bahwa media 
pembelajaran adalah se/uruh a/at 
atau bahan yang dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan pendidikan seperti 
radio, televisi, buku, koran majalah 
dan sebagainya. secara umum media 
itu me/iputi orang, bahan, pera/atan, 
atau kegiatan yang menciptakan 
kondisi yang memungkinkan siswa 
memperoleh pengetahuan, 
keterampilan dan sikap. Sedangkan 
yang dimaksud sumber be/ajar 
adalah buku pedoman. 

Menunjukkan bahwa Menggunakan 
media secara efektif dan efesien, 
menghasikan pesan yang menarik, 
me/ibatkan siswa dalam 
pemamfaatan media, menumbuhkan 
partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran, menunjukkan sikap 
terbuka terhadap respon peserta 
didik, menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik dalam 
be/ajar 

Menunjukkan bahwa "Peni/aian hasil 
belajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembe/ajaran yang telah dilakukan 

Menunjukkan Tujuan evaluasi 

42919.pdf



Penilaian yang 
ibu 
Lakuk.an 
terhadap 
Prosess dan 
hasil 
Belajar? 

9.Aspek apasaja 
Penilaian Proses 
Dan hasi\ 
be la jar 
Yangibu 
lakukan 

1 O.Bagaimana 
Penggunaan 
Bahasa yang 
ibu 
Gunakan 
dalam 
PrM~s 

Pembelajaran? 
C.Penutup 
11.Bagaimana cara 

Ibumenutup 
Mengakhiri 

Pembelajaran ? 
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(penilaian) adalah untuk melihat dan 
mengetahui proses yang terjadi 
dalam proses pembelajaran. Proses 
pembelajaran memiliki 3 ha/ penting 
yaitu, input, transformasi dan output. 
Input adalah peserta didik yang telah 
dinilai kemampuannya dan siap 
menjalani proses pembelajaran. 
Transformasi adalah segala unsur 
yang terkait dengan proses 
pembelajaran yaitu ; guru, media 
dan bahan be/ajar, met ode 
pengajaran, sarana penunjang dan 
sistem administrasi. Sedangkan 
output adalah capaian yang 
dihasilkan dari proses pembelajaran. 

Menunjukkan Memantau kemajuan 
be/ajar selama proses pembelajaran 
proses pembelajaran memiliki 3 hal 
penting yaitu input, transformasi dan 
aoutput. Melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

Menunjukkan Menggunakan bahasa 
/isan dan tu/isan secara je/as, baik, 
dan benar. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai. 

Menunjukkan Dal am kegiatan 
penutup, guru:(J) Bersama-sama 
dengan peserta didik danlatau 
sendiri membuat 
rangkumanlsimpu/an pelajaran. (2) 
Me/akukan peni/aian dan atau 
rejleksi terhadap kegiatan yang 
sudah di/aksanakan secara konsisten 
dan terprogram.(3) Memberikan 
umpan ba/ik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran.(4) 
Merencanakan kegiatan tindak /anjut 
da/am bentuk pembe/ajaran remedi, 
program pengayaan, layanan 
konse/ing danlatau memberikan 
tugas balk tugas individual maupun 
kelompok sesuai den~an hasil belaiar 
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3 Kinerj a Guru 
Penerima 
Tunjangan 
Profesi 
Dal am 
Penilaian 
Hasil Belajat 
Siswa 

1. Menurut Ibu 
Apa yang 
dimaksud 
Dengan 
penilaian 
Hasil belaj ar 
Siswa? 

2.Apa tujuan Ibu 
Melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa 

3 .Bagaimana cara 
Ibu melakukan 
Penilaian 
terhadap 
Hasil belajar 
Siswa? 

4.Menurut ibu 
inf ormasi apa 
Yang di dapat 
dari 
Penilaian yang 
Ibu 
Lakukan? 

5. Apakah fungsi 
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peserta didik (5) Menyampaikan 
rencana pembelajaran pada per
temuan berikutnya. 

Menunjukkan "Penilaian hasil 
be/ajar adalah kegiatan atau cara 
yang ditujukan untuk mengetahui 
tercapai atau tidaknya tujuan 
pembelajaran dan juga proses 
pembelajaran yang telah dilakukan" 
Menunjukkan Hasil penilaian dapat 
berupa nilai kualitatif (pernyataan 
naratif dalam kata-kata) dan nilai 
kuantitatif (berupa angka). 

Dengan demikian dapat dimengerti 
bahwa sesungguhnya penilaian hasil 
be/ajar adalah proses mengukur dan 
menilai terhadap suatu objek dengan 
menampilkan hubungan sebab akibat 
diantara faktor yang mempengaruhi 
objek tersebut. 

MenunjukkanTes dan non tes adalah 
cara penilaian yang dirancang dan 
dilaksanakan kepada peserta didik 
pada waktu dan tempat tertentu serta 
dalam kondisi yang memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang jelas. 
Secara khusus dalam konteks 
pembelajaran di kelas 

Menunjukkan Penilaian (assessment) 
adalah penerapan berbagai cara dan 
penggunaan beragam a/at penilaian 
untuk memperoleh informasi tentang 
sejauh mana hasil be/ajar peserta 
didik atau ketercapaian kompetensi 
(rangkaian kemampuan) peserta 
didik. Penilaian menjawab 
pertanyaan tentang sebaik apa hasil 
atau prestasi belajar seorang peserta 
didik Hasil penilaian dapat berupa 
nilai kualitatif (pemyataan naratif 
dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif 
(berupa angka). 

Menunjukkan bahwa.Seba~ai a/at 
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Penilaian dalam 
Proses belajar 
Mengajar? 

6.Apakah 
Penilaian hasil 
Bela jar 
memiliki 
Tujuan yang 
Sangat penting 

Bagaimana 
Menurut ibu ? 

Resume lbu SW (catatan lapangan I) 
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guna mengetahui apakah siswa ta/ah 
menguasai pengetahuan nilai nilai, 
norma-norma dan keterampilan yang 
telah diberikan oleh guru. b. Untuk 
mengetahui aspek-aspek kelemahan 
peserta didik dalam melakukan 
kegiatan be/ajar. c. Mengetahui 
tingkat ketercapaian siswa dalam 
kegiatan belajar. d. Sebagai sarana 
umpan balik bagi seorang guru, yang 
bersumber dari siswa. 

Menunjukkan Penilaian memiliki 
tujuan yang sangat penting dalam 
pembelajaran, diantaranya untuk 
grading, se/eksi, mengetahui tingkat 
penguasaan kompetensi, bimbingan, 
diagnosis, dan prediksi. 

a).Dalam merencanakan pembelajaran diketahui sudah memenuhi standar 
kinerja yang berlaku. 
menyusun program tahunan, program semester, silabus dan 

RPP, Selain itu RPP disusun pada 
setiap tatap muka ( disesuaikan dengan kebutuhan). 

b) pada aspek pelaksanaan pembelajaran, membuka pembelaja 
Menyampaikan materi pelajaran, Menggunakan metode mengajar, 
sudah menggunakan berbagai media/alat peraga, Pengelolaan kelas, 
dan menutup pelajaran. melaksanakanpembelajaran mengikuti langk 
Iangkah yang telahditentukan.tu mengikuti ketentuan yang berlaku 

c )Pada aspek penilaian hasil proses belajar mengajar, sudah 
melakukan penilaian meliputi: Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, 
Pelaporan hasil evaluasi, Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 
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