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ABSTRAK 

EV ALUASI KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 
KELAS VII KURIKULUM 2013 SMP DI KECAMATAN KUARO 

Mabyuni 
NIM 500897378 

mahyuni 1965@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Kinerja guru menjadi suatu keharusan dalam peningkatan kualitas /ayanan 
pembelajaran yang mencakup pelaksanaan kurikulum untuk semua komponen 
mata pe/ajaran.Kinerja guru dapat dilihal dari pelaksanaan kompetensi
kompelensi yang harus dimiliki oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII 
Kurikulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro.Evaluasi kinerja guru dideskripsikan 
berdasarkan tiga aspek yaitu; mengevaluasi kinerja guru yang meliputi 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan tindak /anjut hasil 
pembelajaran berupa evaluasi peni/aian, mengevaluasi kendala guru dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013, serta mengevaluasi upaya peningkatan 
kinerja guru dalam pembe-lajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Prosedur ana/isis data adalah 
reduksi data, display data dan verifikasi data. Sedangkan sumber data da/am 
penelitian adalah; guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah dan urusan kurikulum. 
Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, metode dan waktu. Hasil 
dari pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpu/an 
menunjukkan bahwa guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan 
Kuaro sudah mempunyai kinerja baik Hal ini ditunjukkan dengan ni/ai aspek 
kinerja guru dalam pembelajaran; yang terdiri dari perencanaan pembelajaran 
dengan nilai 75, 75, pelaksanaan pembelajaran dengan nilai 81,50, dan tindak 
lanjut hasil pembelajaran dengan nilai 70,50. Rata-rata nilai kinerja guru Bahasa 
Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro yang diperoleh dengan nilai sebesar75,92 
kategori baik Dari hasil observasi terhadap guru Bahasa Indonesia dalam 
mengimplementasikan kurikulum 2013 diperlukan peningkatan da/am kreatifitas 
guru dalam menggunakan IT untuk media pembelajaran dan pengemb angan 
bidang penelitian. Sedangkan da/am upaya peningkatan kinerja guru dalam 
pengembangan pembelajaran diperlukan program pengembangan lebih lanjut 
agar guru /ebih kreatif dalam mengembangkan diri. 

Kata kunci : evaluasi, kinerja guru, pembelajaran Bahasa Indonesia, kurikulum 
2013 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF TEACHER PERFORMANCE IN BAHASA 
INDONESIA LEARNING FOR FIRST GRADE OF JUNIOR IDGH 

SCHOOL USING 2013 CURRICULUM IN KUARO DISTRICT 

Mahyuni 
NIM 500897378 

mahyuni l 965@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Universitas Terbuka Indonesia 

Teacher performance becomes a necessity in improving the quality of learning 
services which includes the implementation of the curriculum for all components 
of the subject. Teacher performance can be seen from the implementation of 
competencies that must be owned by the teacher. This study aims to evaluate the 
performance of Bahasa Indonesia teachers for first grade of Junior High School 
using 2013 curriculum in Kuaro District. Teacher performance evaluation is 
described based on three aspects, namely; evaluation of teacher performance 
which includes learning design, implementation of learning, and the follow-up 
learning outcomes in the form of assessment evaluations, evaluating 
teacher 'sobstacles in implementing the 2013 curriculum, and evaluating efforts to 
improve teacher performance in learning. To achieve this goal this study uses a 
qualitative approach. Data collection techniques are carried out through 
interviews, observation, and documentation. Data analysis procedures are data 
reduction, data display and data verification. While the sources of data in the 
study are; Bahasa Indonesia teacher, headmaster and curriculum affairs. Data 
validity test uses triangulation techniquesof source, method and time. The results 
of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing indicate 
that the Bahasa Indonesia teachers for first grade of Junior High School in Kuaro 
Districtalready have good performance. This is indicated by the value of aspects of 
the teacher's performance in learning; which consists of learning design with a 
value of 75. 75, learning implementation with a value of 81.50, and the follow-up 
learning outcomes with a value of70,50. The average value of the performance of 
Bahasa Indonesia teachers for first grade of Junior High &hool in Kuaro 
Districtwas obtained with a score of 75,92 and can be categorized as good. From 
the results of observations of Bahasa Indonesia teachers in implementing the 2013 
curriculum, an increase in teacher creativity is needed especially in using IT for 
learning media and developing research fields. Whereas in an effort to improve 
teacher performance in the development of learning, further development 
programs are needed so that teachers are more creative in developing 
themselvesis indispensable. 

Keywords : evaluation, teacher performance, Bahasa Indonesia learning, 2013 
curriculum 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian dengan judul "Evaluasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas VII Kurilulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro" 

dilakukan di 4 sekolah; yaitu SMP Negeri l Kuaro, SMP Negeri 2 Kuaro, SMP 

Negeri 3 Kuaro, dan SMP Negeri 4 Kuaro yang berada di Kabupaten Paser 

Provinsi Kalimantan Timur. Gambaran umum 4 sekolah tempat objek pene

litian dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Gambarao Umum SMP Negeri 1 Kuaro 

SMP Negeri 1 Kuaro yang terletak di Jl. Raya Km 113 Kuaro 

Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah ini 

terletak di wilayah yang sangat strategis karena berada di ibukota kecamatan 

dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Didirikan pada tahun 1983, 

sekarang sudah berusia 35 tahun. Berbagai prestasi diraih oleh siswa SMP 

Negeri 1 Kuaro mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai 

tingkat nasional. SMP Negeri 1 Kuaro merupakan sekolah yang ditunjuk 

oleh pemerintah sebagai model. Siswa sekolah ini secara keseluruhan 

berjumlah 402 siswa terdiri dari 12 rombongan belajar, dengan rincian; kelas 

VII a,= 37 siswa, kelas VII b = 37 siswa, kelas VII c = 37 siswa, kelas VII d 

= 38 siswa, kelas VIII a = 32 siswa, kelas VIII b = 32 siswa, kelas Vill c = 

32 siswa, kclas VIII d = 31 siswa, kelas IX a = 32 siswa, dan kelas IX b = 

32 siswa kelas IX c = 31 siswa, kelas IX d = 31 siswa. Dipimpin oleh 

kepala sekolah yang bemama Murjoko, M. Pd. dengan niJai akredetasi A. 
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Jumlah tenaga pendidik (guru) sebanyak 20 orang, terdiri dari 16 orang 

berstatus pegawai negeri , 4 orang guru honorer berstatus tenaga honorer 

daerah (kontrak). Sedangkan tenaga kependidikan berjumlah 6 orang, 3 

orang berstatus pegawai negeri sipil, dan 3 orang berstatus honorer sekolah. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Negeri 3 Kuaro, sudah 

mencukupi, terdiri dari : 12 ruang belajar, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang 

laboratorium IP A, 1 laboratorium bahasa, 1 musholla tempat ibadah, 1 ruang 

kepsek, 1 ruang tenaga administrasi, 1 ruang pertemuan. 1 ruang UKS, 1 

ruang BP, 1 ruang OSIS, 12 buah WC, dan lapangan olah raga. 

2. Gambaran Umum SMP Negeri 2 Kuaro 

SMP Negeri 2 Kuaro terletak di JI. Raya Sandeley Km 99 Desa 

Sandeley Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 

Sekolah ini terletak kurang lebih 45 km dari Tana Paser ibukota Kabupaten 

Paser dengan lingkungan masyarakat terdiri dari beragam suku yaitu Paser, 

Jawa, Batak, Bugis, Banjar dan suku lainnya, sebagian berasal dari eks 

transmigrasi perkebunan kelapa sawait. Sekolah ini didirikan pada tahun 

1983. Berbagai prestasi diraih oleh siswa dan sekolah mulai dari tingkat 

kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Siswa secara keseluruhan berjumlah 

130 siswa terdiri dari 6 rombongan belajar, dengan rincian; kelas vn a, = 24 

siswa, kelas VII b = 20 siswa, kelas Vill a = 16 siswa, kelas VIII b = 27 

siswa, kelas IX a= 24 siswa, dan kelas IX b = 23 siswa. Dipimpin oleh 

kepala sekolah yang bemama Drs. Nur Romli dengan nilai akredetasi A. 

Jumlah tenaga pendidik (guru) sebanyak 11 orang, terdiri dari 8 orang 

berstatus pegawai negeri, 3 orang guru honorer berstatus tenaga honorer 
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daerah (kontrak), dan 1 orang guru honorer sekolah yang digaji 

menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Sedangkan untuk 

tenaga kependidikan berjumlah 3 orang, 2 orang berstatus pegawai negeri 

sipil, dan 1 orang berstatus tenaga honorer daerah (kontrak). 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP N egeri 3 Kuaro, sudah 

mencukupi walaupun belum seluruhnya sesuai standar, yaitu : 6 ruang 

belajar, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium IP A, 1 musholla tempat 

ibadah, 1 ruang kepsek, 1 ruang tenaga administrasi, 1 ruang UKS, 1 ruang 

pertemuan. 8 buah WC, dan lapangan olah raga. 

3. Gambaran Umum SMP Negeri 3 Kuaro 

SMP Negeri 3 Kuaro beralamat di JI. Raya Lolo Km 125 Desa Keluang 

Paser Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 

Sekolah ini terletak kurang lebih 15 km dari Tana Paser ibukota Kabupaten 

Paser dengan lingkungan masyarakat terdiri dari beragam suku yaitu Paser, 

Jawa Bugis, Banjar dan suku lainnya, sebagian berasal dari ekstransmigrasi 

perkebunan kelapa sawait. Sekolah ini didirikan pada tahun 1992. Siswa 

secara keseluruhan berjumlah 159 siswa terdiri dari 6 rombongan belajar, 

dengan rincian; kelas VII a, = 23 siswa, kelas VII b = 23 siswa, kelas VIII a 

= 27 siswa, kelas VITI b = 27 siswa, kelas IX a = 30 siswa, dan kelas IX b = 

29 siswa. Dipimpin oleh kepala sekolah yang bemama Pawi, S. Pd. M .Pd, 

dengan nilai akredetasi A. Jumlah tenaga pendidik (guru) sebanyak 12 

orang, terdiri dari 11 orang berstatus pegawai negeri dan 1 orang guru 

honorer yang digaji menggunakan dana bantuan operasional sekolah daerah 

(BOSDA) Kabupaten Paser. Sedangkan untuk tenaga kependidikan 
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berjumlah 5 orang yang seluruh-nya honorer, 3 orang berstatus tenaga 

honorer daerah (kontrak), dan 2 orang berstatus honorer sekolah. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SMP Negeri 3 Kuaro, sudah 

mencukupi walaupun belum sesuai standar, yaitu : 6 ruang belajar, 1 ruang 

perpustakaan, 1 ruang laboratorium IP A, 1 musholla tempat ibadah, 1 ruang 

kepsek, 1 ruang tenaga administrasi, 1 ruang UKS, 6 buah WC, dan lapangan 

olah raga. 

4. Gambaran Umum SMP Negeri 4 Kuaro 

SMP Negeri 4 Kuaro yang beralamat di JI. K. H. Ahmad Dahlan Desa 

Kendarom Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. 

Sekolah ini terletak di wilayah pedesaan dengan penduduk sebagian besar 

ektransmigrasi pertanian perkebunan sawit. Didirikan pada tahun 2000. 

Gambaran umum kondisi sekolah sebagai berikut : 

Siswa secara keseluruhan berjumlah 116 siswa terdiri dari 5 rombongan 

belajar, dengan rincian; kelas VII = 24 siswa, kelas VIII a = 22 siswa, kelas 

VIII b = 21 siswa, kelas IX a = 24 siswa dan kelas IX b = 24 siswa. 

Dipimpin oleh kepala sekolah yang bemama Rekso Nurhadi, S. Pd, dengan 

nilai akredetasi B. Jumlah tenaga pendidik (guru) sebanyak 10 orang, terdiri 

dari 7 orang berstatus pegawai negeri dan 3 orang guru honorer yang digaji 

menggunakan dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) 

Kabupaten Paser. Sedangkan untuk tenaga kependidikan berjumlah 4 orang, 

terdiri dari 1 Qrang bersµttqs pegawai negari, dan 2 orang berstatus tenaga 

honorer daerah (kontrak), dan 1 orang berstatus honorer sekolah. 
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B. Hasil Penelitian 

Hasil deskripsi tentang Evaluasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser 

yang didasarkan pada hasil wawancara, observasi, pengisian instrumen dan 

dokumentasi terhadap 4 sekolah SMP di wilayah Kecamatan Kuaro yang terkait 

dengan aspek kinerja guru dalam pembelajaran kurikulum 2013, aspek kendala 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, dan aspek cara peningkatan 

kinerja guru dalam pembelajaran, sebagai berikut : 

1. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

SMP di Kecamatan Kuaro 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kinerja guru dalam 

pembelajaran kurikulum 2013, peneliti melakukan wawancara, observasi dan 

pencermatan dokumen dengan pengisian instrumen yang berhubungan 

dengan data yang diperlukan. Hasil dari wawancara, observasi dan 

dokumentasi pengisian instrumen yang didapat selama penelitian tergarnbar 

pada deskripsi berikut : 

a. Kinerja guru aspek perencanaan pembelajaran 

Komponen perencanaan pembelajaran yang dievaluasi dalam 

penelitian dengan judul "Evaluasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013" ini, meliputi: (1) Program 

tahunan (2) Program semester (3) Silabus (4) RPP (5) KKM (6) Penilaian 

sikap (7) Penilaian pengetahuan (8) Penilaian keterampilan (9) Program 

remedial, dan (10) Program pengayaan. 
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No. 

1. 

2. 

3. 

Tabel 4.1. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kurikulum 2013 aspek perencanaan pembelajaran. 

Kode Unit Kerja/ Skor/Nilai 

Guru Sekolah Aspek Kinerja Yang 
Diperoleh 

RS, S. Pd. SMPNegeri Perencanaan 
1 Kuaro Pembelajaran : 73 

1. Program Tahunan 
2. Program Semester 
3. Silabus 
4.RPP 
5.KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Penge-

huan 
8. Penilaian Keteram-

pilan 
9. Program Remedial 
l 0. Program Pengayaan 

Nh, S. Pd. SMPNegeri Perencanaan 
2 Kuaro Pembelajaran: 75 

1. Program Tahunan 
2. Program Semester 
3. Silabus 
4.RPP 
5.KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Peng eta-

huan 
8. Penilaian Keteram-

pi Ian 
9. Program Remedial 
10. Program Pengayaan 

DS, S. Pd. SMPNegeri Perencanaan 
3 Kuaro Pembelajaran: 75 

1. Program Tahunan 
2. Program Semester 
3. Silabus 
4.RPP 
5.KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Penge-

huan 
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8. Penilaian Keteram-
pilan 

9. Program Remedial 
I 0. Program Pengayaan 

4. Pr, S. Pd. SMPNegeri Perencanaan 
4 Kuaro Pembelajaran : 80 

1. Program Tahunan 
2. Program Semester 
3. Silabus 
4. RPP 
5.KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Penge-

huan 
8. Penilaian Kete-

rampilan 
9. Program Remedial 
10. Program Pengayaan 

b. Kinerja guru aspek pelaksanaan pembelajaran 

Komponen pelaksanaan pembelajaran yang dievaluasi meliputi : (1) 

Kegiatan Pendahu1uan. (2) Kegiatan Inti Pembelajaran. dan (3) Kegiatan 

penutup. 

Tabel 4.2. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kuriku1um 2013 aspek pelaksanaan pembelajaran 

Unit Kerja/ Skor/Nilai 

73 

Baik 

Kode 
No. 

Guru 
Sekolah Aspek Kinerja Yang Keterangan 

Diperoleh 
1. RS, S. Pd. SMPNegeri 1 Pela.ksanaan 

Kuaro Pembelajaran : 78 Baik 
1. Kegiatan 

Pendahu1uan 
2. Kegiatan Inti 
3. Kegiatan Penutup 

2. Nh, S. Pd. SMPNegeri 2 Pela.ksanaan 
Kuaro Pembelajaran : 83 Baik 

l. Kegiatan 
Pcndahuluan 

2. Kegiatan Inti 
3. Kegiatan Penutup 
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3. OS, S. Pd. SMP Negeri 3 Pelaksanaan 
Kuaro Pembelajaran : 80 

1. Kegiatan 
Pendahuluan 

2. Kegiatan Inti 
3. Keciatan Penutup 

4. Pr, S. Pd. SMPNegeri4 Pelaksanaan 
Kuaro Pembelajaran : 85 

1. Kegiatan 
Pendahuluan 

2. Kegiatan Inti 
3. Kegiatan Penutup 

c. Kinerja guru aspek tindaklanjut basil pembelajaran 

Komponen tindak lanjut hasil pembelajaran yang dievaluasi meliputi 

: (1) Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan (2) 

Melakukan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal (3) Menganalisis 

hasil penilaian harian. (4) Melakukan program remedial. (5) Melakukan 

program pengayaan. (6) Memiliki kumpulan soal-soal tes. (7) Melak-

sanakan penugasan terstruktur. (8) Melaksanakan penugasan tidak 

terstruktur. 

Tabel 4.3. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 
Kurikulum 

2013 aspek tindak lanjut hasil pembelajaran 

Kode 
Unit Kerja/ Skor/Nilai 

No 
Guru 

Sekolah Aspek Kinerja Yang 
Diperoleh 

1. RS, S. Pd. SMPNegeri Tindak lanjut 
1 Kuaro hasil pembelajaran: 66 

1. Melaksanakan penilaiaian 
sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

2. Melakukan analisis butir 
soal dan membuat kisi-
kisi soal. 

3. Menganalisis hasil peni-
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laian harian. 
4. Melakukan program 

remedial. 
5. Melakukan program 

pengayaan. 
6. Memiliki kumpulan soal-

soal tes. 
7. Melak:sanakan penugasan 

terstruktur. 
8. Melak:sanakan penugasan 

tidak terstruktur. 
2. Nh, S. Pd. SMPNegeri Tindak lanjut 

2 Kuaro hasil pembelajaran : 72 Baik 
1. Melak:sanakan penilaiaian 

sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

2. MeJakukan analisis butir 
soal dan membuat kisi-
kisi soal. 

3. Menganalisis hasil peni-
. Jaian harian . 
4. Melakukan program 

remedial. 
5. Melalrukan program 

pengayaan. 
6. Memiliki kumpulan soal-

soal tes. 
7. Melaksanakan penugasan 

terstruktur. 
8. MeJak:sanakan penugasan 

tidak terstruktur. 
3. DS, S. Pd. SMP Negeri Tindak Janjut 

3 Kuaro hasiJ pembelajaran : 69 Cukup 
1. Melaksanakan penilaiaian 

sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

2. Melakukan analisis butir 
soal dan membuat kisi-
kisi soal. 

3. Menganalisis hasil peni-
laian harian. 

4. Melakukan program 
remedial. 

5. Melakukan program 
pengayaan. 

6. Memiliki kumpulan soal-
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soal tes. 
7. Melaksanakan penugasan 

terstruk.tur. I 
8. Melaksanakan penugasan 

tidak terstruktur. 
4. Pr, S. Pd. SMPNegeri Tindak lanjut 

4 Kuaro hasil pembelajaran : 75 Baik 
1. Melaksanakan penilaiaian 

sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. 

2. Melakukan analisis butir 
soal dan membuat kisi-
kisi soaJ. 

3. Menganalisis hasil peni-
laian harian. 

4. Melakukan program 
remedial. 

5. Melakukan program 
pengayaan. 

6. Memiliki kumpulan soal-
soal tes. 

7. Melaksanakan penugasan 
terstruktur. 

8. Melaksanakan penugasan 
tidak terstruktur. 

Berdasarkan basil penelitian terhadap kinerja guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII k:urikulum 2013 SMP di 

Kecamatan Kuaro aspek evaluasi kinerja guru dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia kurikulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro (seperti 

tergambar pada tabel 4.1.) diperoleh data sebagai berikut: 

1) SMP Negeri 1 Kuaro 

Hasil penelitian terhadap informan yaitu; guru Bahasa Indonesia, 

kepala sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 1 Kuaro 

berkaitan dengan wawancara, pencermatan terhadap dokumen dan 

observasi lapangan tentang kinerja guru Bahasa Indonesia dalam 
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pembelajaran yang didapat selama penelitian dipaparkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil Penelitian pada aspek perencanaan pembelajaran 

Hasil penelitian tentang aspek perencanaan pembelajaran 

Bahasa Indonesia kurikulum 201 3 yang meliputi pembuatan 

program tahunan, program semester, silabus, RPP, K.KM, penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, program 

remedial clan program pengayaan. 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru Bahasa 

Indonesia, kepala sekolah dan urusan kwikulwn di SMP Negeri 

1 Kuaro sehubungan dengan perencanaan pembelajaran yang 

meliputi pembuatan program tahunan, program semester, silabus, 

RPP, KKM, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian 

keterampilan, program remedial dan program pengayaan. 

Guru mengatakan, "Sudah membuat semua administasi 
program perencanaan pembelajaran". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Guru Bahasa Indonesia sudah membuat 
semua administasi program perencanaan pembe/ajaran". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan," Guru Bahasa Indonesia sudah 
membuat semua administasi program perencanaan pembe
lajaran". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan basil wawancara, tanggal 
11 Januari 2018). 
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2) Hasil pencermatan dokumen 

Hasil pencermatan dok:umen administrasi perencanaan 

pembelajaran terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri I 

Kuaro, diperoleh data sebagai berikut : 

Administrasi perencanaan pembelajaran sudah baik dengan 

nilai akhir (73), yang meliputi; administrasi program tahunan dan 

program semester dengan nilai skor 4 (sangat baik), sudah 

dibuat sesuai perhitungan hari efektif berdasarkan kalender 

pendidikan yang disusun sekolah, untuk administrasi RPP, 

KKM, danPenilaian Sikap, dan Penilaian Pengetahuan dengan 

nilai skor 3 (baik). Adminstrasi dokumen RPP perlu diting

katkan, RPP perlu dibuat dengan lebih menekankan PPK clan 

program literasi. Penilaian sikap, dan penilaian pengetahuan, dan 

penilaian keterarnpilan perlu dibuat dalam bentuk yang lebih 

praktis sesuai buku panduan penilaian kurikulum 2013. 

Sedangkan untuk Penilaian keterampilan, Program Remedial dan 

Program Pengayaan dengan nilai skor 2 ( cukup ), guru sudah 

membuat Penilaian keterampilan, Program Remedial dan 

Program Pengayaan, tetapi belum lengkap dan sebagian masih 

berupa catatan pada buku jurnal guru, belum menggunakan 

format sesuai contoh yang berlaku. Diperlukan penyempurnaan 

penilaian keterampilan, program remedial dan pengayaan agar 

sesuai buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 
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Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan 

oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 

2017. 

(Tergambar pada Lampiran 1 basil observasi, tanggal 11 Januari 
2018). 

b. Basil Penelitian pada aspek pelaksaoaan pembclajaran 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 1 Kuaro 

sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang 

meliputi; kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup dalam pembelajaran. 

Guru mengatakan. "Saya me/akukan kegiatan pendahuluan 
da/am pembelajaran yang saya sajikan, dengan cara melakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013. 
Cara yang saya lakukan pada kegiatan inti dalam pembelajaran, 
yaitu dengan cara melakukan tahapan sesuai dengan pendekatan 
saintifik 5 M da/am kurikulum 2013 dengan metode yang saya 
pilih sesuai dengan materi pe/ajaran. Skenario pembelajaran 
saya /akukan berfukos pada siswa. Siswalah yang menjadi 
subjek dalam pembelajaran, sedangkan saya bertindak sebagai 
fasilitator. Sedangkan untuk tahapan kegiatan penutup pembe
/ajaran dengan cara me/akukan tahapan sesuai skenario yang 
tercantum da/am RPP dengan pendekatan saintifik sesuai 
kurikulum 2013. 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala 
sekolah mengatakan, "Berdasarkan supervisi yang saya lakukan, 
guru sudah melakukan tahapan kegiatan pendahuluan da/am 
pembelajaran dengan tahapan sesuai dengan pendekatan 
saintifik da/am kurikulum 2013, hanya perlu ditingkatkan. Untuk 
kegiatan inti guru sudah melakukan tahapan-tahapan dalam 
pembelajaran kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 
dengan metode yang sesuai. Pada tahap kegiatan penutup, guru 
sudah melakukan kegiatan penutup dalam pembelajaran dengan 
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tahapan sesuai dengan yang tercantum dalam RP P yang dibuat 
guru". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah melakukan kegiatan pendahuluan dalam 
pembelajaran dengan cara melakukan tahapan pembelajaran 
sesuai dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 yang 
tertuang dalam RP P yang dibuat guru .. Guru sudah melakukan 
kegiatan inti dalam pembelajaran dengan cara melakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik 5M da/am kurikulum 
2013 dengan met ode yang sesuai dengan materi pe/ajaran. Untuk 
kegiatan penutup dalam pembelajaran sudah melakukan tahapan 
sesuai dengan apa yang terdapat dalam RPP guru tersebut". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan basil wawancara, tanggal 
11 Januari 2018). 

2) Hasil observasi (supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas) 

Hasil pencermatan terhadap kegiatan supervisi kunjungan 

kelas terhadap guru Bahasa Indonesia dengan menggunakan 

instrumen pelaksanaan pembelajaran berupa lembaran observasi 

pembelajaran yang telah disiapkan, diperoleh data berikut : 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

RD, S. Pd. guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kuaro sudah 

baik dengan nilai akhir (78), yang meliputi; kegiatan penda-

huluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan 

pendahuluan sudah dilakuan dengan baik, hanya perlu 

penyempumaan di antaranya; belum terlihat ada upaya guru 

mencari cara dalam memancing siwa agar mau bertanya, dan 

guru tidak menyampaikan skenario tahapan yang akan dilakukan 

dalam pembelajaran. Pada kegiatan inti ada beberapa temuan, 

yaitu; guru belum menyampaikan materi secara sistematis dari 
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mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak. Pengaturan alokasi waktu 

tidak sesuai dengan rencana pada tahapan RPP. Sedikit sekali 

kegiatan yang dilakukan guru mengarah kepada kemampuan 

siswa untuk menganalisis (berpikir kritis). Media pembelajaran 

yang digunakan belum sesuai dan terlalu sederhana. Pada 

kegiatan penutup guru tidak melakukan tindak lanjut 

pembelajaran dengan memberikan arahan untuk kegiatan 

selanjutnya. Misalnya dengan memberikan arahan pada siswa 

berkaitan kegiatan berikutnya, siswa yang nilainya kurang dari 

KKM akan diberikan program remedial dan yang melampaui 

KKM akan diberikan program pengayaan. 

(Tergambar pada Lampiran I instrumen hasil observasi, tanggal 
25 Januari 2018). 

c. Basil penelitian pada aspek tindak lanjut hasil pembelajaran 

I) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara peneliti dengan guru Bahasa Indonesia, 

kepala sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri I Kuaro 

sehubungan dengan tindak lanjut hasil pembelajaran, berupa 

pengembangan evaluasi pembelajaran yang meliputi; melakukan 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, melakukan 

analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal, menganalisis hasil 

penilaian harian, mealakukan program remedial, melakukan 

program pengayaan, merniliki kumpulan soal-soal tes, 
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melaksanakan penugasan terstruktur, dan melaksanakan 

penugasan tidak terstruktur. 

Dari basil wawancara di SMP Negeri 1 Kuaro dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

Guru mengatakan,"Setiap penilaian yang saya lakukan saya 
administrasikan dengan baik, kemudian saya me/akukan 
analisis, baik ana/isis butir soal maupun analisis hasil u/angan. 
Saya melakukan program perbaikan dan program pengayaan. 
Kegiatan ini saya /aksanakan setelah setiap selesai ulangan, 
dari hasil inilah kemudian saya tindaldanjuti. Siswa yang belum 
mencapai KKM saya berikan program remedial dan siswa yang 
mencapai dan melampaui KKM akan saya berikan program 
pengayaan. Upaya yang saya lakukan untuk menyajikan 
pembelajaran terbaik bagi siswa ialah dengan berupaya 
meningkatkan kemampuan siswa untuk menguasai pelajaran. 
Caranya dengan memperbaiki perangkat pembelajaran dan 
menyajikan pembe/ajaran di kelas yang bermutu. Saya selalu 
memanfaatkan layanan dan bimbingan dari kepala sekolah dan 
pengawas dalam meningkatkan kemampuan mengajar dalam 
menerapkan kurikulum 2013 ". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Upaya yang sudah dilakukan guru yaitu; 
program perbaikan dan program pengayaan. Setelah guru 
selesai melaksanakan ulangan harian, kemudian hasilnya 
ditindaldanjuti dengan 2 program tersebut. Siswa yang me/am
paui KKM diberikan program pengayaan dan siswa yang be/um 
mencapai KKM diberikan program remedial. Guru selalu 
berupaya untuk menyajikan pembe/ajaran yang bertujuan 
kepada peningkatan kemampuan siswa untuk menguasai 
pelajaran, yaitu dengan memperbaiki perangkat pembe/ajaran 
dan penyajian kegiatan be/ajar mengajar di kelas. Sebagai 
contoh guru sudah menyiapkan media pembelajaran. Sehingga 
siswa tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Guru 
se/alu meminta bimbingan kepala sekolah dan pengawas mata 
pelajaran jika ada hal yang be/um dipahami berkaitan dengan 
kegiatan be/ajar mengajar dalam memahami dan menerapkan 
kurikulum 2013 setiap ada kesempatan ". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah melakukan penilaian dengan baik, dan sudah 
me/akukan analisis, baik analisis butir soal maupun analisis 
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hasil ulangan yang kemudian nilai diolah dengan menggunakan 
aplikasi penilaian. Sudah me/akukan perbaikan penilaian, 
misalnya melakukan program perbaikan dan program 
pengayaan setelah melaksanakan ulangan harian, kemudian 
ditindaklanjuti. Guru Bahasa Indonesia sudah berupaya untuk 
menyajikan p embelajaran yang mengarah kepada kemampuan 
siswa untuk menguasai pelajaran, yaitu dengan memperbaiki 
perangkat pembelajaran dan penyajian pembelajaran di kelas. 
Guru Bahasa Indonesia juga melengkapinya dengan merancang 
media pembelajaran untuk menambah daya tarik dan antusias 
siswa dalam mengikuti pe/ajaran, dan selalu melakukan 
lronsultasi dengan kepala selrolah dan pengawas selrolah dalam 
meningkatkan kemampuan mengajar dan memahami kurikulum 
2013". 
(Tergambar pada Lampi.ran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 

11 Januari 2018). 

2) Hasil pencermatan dokumen 

Hasil pencermatan dokumen administrasi pada aspek tindak 

lanjut basil pembelajaran berupa pengembangan evaluasi 

penilaian pembelajaran terhadap guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 1 Kuaro, diperoleh data sebagai berikut : 

Administrasi aspek tindak lanjut hasil pembelajaran berupa 

pengembangan penilaian guru SMP Negeri 1 Kuaro dengan nilai 

akhir (66) kategori cukup, yang meliputi; penilaian sikap, 

penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, analisis butir 

soal dan membuat kisi-kisi soal, dan analisis penilaian harian 

nilai skor 2 (kurang). Sedangkan program remedial , program 

pengayaan, kumpulan soal-soal tes, penugasan terstruktur dan 

tidak terstruktur dengan nilai skor 3 ( cukup ). Administrasi sudah 

dibuat, tetapi sebagian belum sesuai dengan sesuai dengan buku 

Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk 
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Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

(Tergambar pada Lampiran 1 instrumen hasil observasi, tanggal 
11 Januari 2018). 

2) SMP Negeri 2 Kuaro 

Hasil penelitian terhadap infonnan yaitu; guru Bahasa Indonesia, 

kepala sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 2 Kuaro 

berkaitan dengan wawancara, pencermatan terhadap dokumen dan 

observasi lapangan tentang kinerja guru Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran yang didapat selama penelitian dipaparkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil Penelitian pada aspek perencanaan pembelajaran 

Hasil penelitian tentang aspek perencanaan pembelajaran 

Bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang meliputi pembuatan 

program tahunan, program semester, silabus, RPP, KK.M, penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, program 

remedial dan program pengayaan. 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara peneliti dengan guru Bahasa Indonesia, 

kepala sekolah dan urusan kurikulum SMP Negeri 2 Kuaro 

sehubungan dengan perencanaan pembelajaran yang meliputi 

pembuatan program tahunan, program semester, silabus, RPP, 

KKM, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian 

keterampilan, program remedial dan program pengayaan. 
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Guru mengatakan, "Sudah membuat semua administasi 
program perencanaan pembe/ajaran" . 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Guru Bahasa Indonesia sudah membuat 
semua administasi program perencanaan pembelajaran". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Guru Bahasa Indonesia sudah 
membuat semua administasi program perencanaan pem
be/ajaran". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 
23 Januari 2018). 

2) Hasil pencermatan dokumen 

Hasil pencermatan dokumen administrasi perencanaan 

pembelajaran terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 

Kuaro, diperoleh data sebagai berik:ut : 

Administrasi perencanaan pembelajaran sudah baik dengan 

nilai akhir (75), yang meliputi; administrasi program tahunan dan 

program semester dengan nilai skor 4 (sangat baik), sudah dibuat 

sesuai perhitungan hari efektif berdasarkan kalender pendidikan 

yang disusun sekolah, untuk administrasi RPP, KKM, penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan dengan 

nilai skor 3 (baik). Adminstrasi dokumen RPP perlu diting-

katkan, RPP perlu dibuat dengan lebih menekankan PPK dan 

program literasi. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan 

penilaian keterampilan perlu dibuat dalam bentuk yang lebih 

praktis sesuai buku panduan penilaian kurikulum 2013. 

Sedangkan untuk program remedial dan program pengayaan 

dengan nilai skor 2 ( cukup ), guru sudah membuat program 
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remedial clan program pengayaan, tetapi belum lengkap dan 

sebagian masih berupa catatan pada buku jumal mengajar guru 

dan catatan lainnya, belum menggunakan format sesuai contoh 

yang berlaku. Diperlukan penyempumaan program remedial dan 

program pengayaan agar sesuai buku Panduan Penilaian oleh 

Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah 

Pertama yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Pertama Tahun 2017. 

(Tergambar pada Lampiran 1 hasil observasi, tanggal 23 Januari 
2018). 

b. Hasil Penelitian pada aspek pelaksanaan pembelajaran 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 2 Kuaro 

sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang 

meliputi; kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup dalam pembelajaran. 

Guru mengatakan,"Saya melakukan kegiatan pendahuluan 
dalam pembelajaran yang saya sajikan, dengan cara melakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013. 
Pada kegiatan inti dalam pembelajaran, Saya melakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik 5M dalam kurikulum 
2013 dengan metode yang saya pilih sesuai dengan materi 
pe/ajaran. Skenario pembelajaran saya lakukan berfukos pada 
siswa. Siswalah yang menjadi subjek dalam pembe/ajaran, 
sedangkan saya bertindak sebagai fasi/itator. Untuk tahapan 
kegiatan penutup pembelajaran saya lakukan sesuai tahapan 
skenario yang tercantum dalam RP P dengan pendekatan 
saintifik sesuai kurikulum 2013 ". 
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Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala 
sekolah mengatakan, "Berdasarkan supervisi yang saya lalcukan, 
guru sudah melakukan tahapan kegiatan pendahuluan dalam 
pembelajaran dengan tahapan sesuai dengan pendekatan 
saintifik dalam kurikulum 2013, hanya perlu ditingkatkan. UnJuk 
kegiatan inti guru sudah melakukan tahapan-tahapan dalam 
pembelajaran kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 
dengan metode yang sesuai. Pada tahap kegiatan penutup, guru 
sudah melakukan kegiatan penutup dalam pembelajaran dengan 
tahapan sesuai dengan yang tercantum dalam RP P yang dibuat 
guru ". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah melakukan kegiatan pendahuluan dalam 
pembe/ajaran dengan cara me/akukan tahapan pembe/ajaran 
sesuai dengan pendekatan saintifik da/am kurikulum 2013 yang 
tertuang dalam RPP yang dibuat guru .. Guru sudah melakukan 
kegiatan inti dalam pembe/ajaran dengan cara melak:ukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik 5 M dalam 
kurikulum 2013 dengan metode yang sesuai dengan materi 
pe/ajaran. Untuk kegiatan penutup da/am pembe/ajaran sudah 
me/akukan tahapan sesuai dengan apa yang terdapat dalam RPP 
guru tersebut." 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 
23 Januari 2018). 

2) Hasil observasi (supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas) 

Hasil pencermatan dokumen berupa supervisi k:unjungan 

kelas terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kuaro 

dengan menggunakan instrumen pelaksanaan pembelajaran 

berupa lembaran observasi pembelajaran yang telah disiapkan, 

diperoleh data sebagai berikut : 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Nh, 

S. Pd. guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kuaro sudah baik 

dengan nilai akhir (83), yang meliputi; kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan 
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sudah dilakuan dengan baik, hanya perlu penyempurnaan di 

antaranya; belum terlihat ada pertanyaan yang menggali 

kreativitas siswa, dan guru tidak menyampaikan manfaat materi 

pembelajaran. Pada kegiatan inti ada beberapa temuan, yaitu; 

guru belum menyajikan materi secara sistematis dari mudah 

kesulit, dari konkrit keabstrak. Pengaturan alokasi waktu perlu 

disesuaikan dengan rencara sesuai tahapan RPP. Bel um terlihat 

secara jelas upaya guru dalam menggali minat siswa untuk 

bertanya Sedikit sekali kegiatan yang dilakukan guru mengarah 

kepada kemampuan siswa untuk menganalisis (berpikir kritis ). 

Pada kegiatan penutup guru sudah melakukan tahapan 

pembelajaran sesuai RPP. 

(Tergambar pada Lampiran l instrumen hasil observasi, tanggal 
30 Januari 2018). 

c. Hasil penelitian pada aspek tindak lanjut basil pembelajaran 

l) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum di SMJ> Negeri 2 Kuaro 

sebubungan dengan tindak lanjut basil pembelajaran, berupa 

pengembangan evaluasi pembelajaran yang meliputi; melak:uk:an 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, melakukan 

analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal, menganalisis basil 

penilaian barian, mealakukan program remedial, melak:uk:an 

program pengayaan, memiliki kumpulan soal-soal tes, 

88 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



melaksanakan penugasan terstruktur, dan melaksanakan 

penugasan tidak terstruktur. 

Dari basil wawancara di SMP Negeri 2 Kuaro dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

Guru mengatakan,"Setiap penilaian yang saya lakukan saya 
administrasikan dengan bark, kemudian saya melakulcan 
analisis, baik analisis butir soal maupun analisis hasil ulangan. 
Saya melakukan program perbaikan don program pengayaan. 
Kegiatan ini saya laksanakan setelah setiap selesai ulangan, 
dari hasil inilah kemudian saya tindaklanjuti. Siswa yang be/um 
mencapai KKM saya berikan program remedial dan siswa yang 
mencapai dan melampaui KKM akan saya berikan program 
pengayaan. Upaya yang saya lakukan untulc menyajikan 
pembelajaran terbaik bagi siswa ialah dengan berupaya 
meningkatkan kemampuan siswa untulc menguasai pelajaran. 
Caranya dengan memperbaiki perangkat pembelajaran dan 
menyajikan pembelajaran di kelas yang bermutu. Saya selalu 
memanfaatkan layanan dan bimbingan dari kepala sekolah dan 
pengawas dalam meningkatkan kemampuan mengajar dalam 
menerapkan kurikulum 2013 ". 

Senada dengan hasil wawancara dengan gll.n4 kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Upaya yang sudah dilakukan guru yaitu; 
program perbaikan dan program pengayaan. Setelah guru 
selesai melaksanakan ulangan harian, kemudian hasilnya 
ditindaklanjuti dengan 2 program tersebut. Siswa yang 
melampaui KKM diberikan program pengayaan dan siswa yang 
be/um mencapai KKM diberikan program remedial. Guru selalu 
berupaya untuk menyajikan pembelajaran yang bertujuan 
kepada peningkatan kemampuan siswa untuk menguasai 
pelajaran, yaitu dengan memperbaiki perangkat pembelajaran 
dan penyajian kegiatan be/ajar mengajar di Ice/as. Sebagai 
contoh guru sudah menyiapkan media pembelajaran. Sehingga 
siswa tertarik dan antusias da/am mengikuti pelajaran. Guru 
selalu meminta bimbingan kepala selrolah dan pengawas mata 
pelajaran jika ado ha/ yang be/um dipahami berkaitan dengan 
kegiatan be/ajar mengajar dalam memahami dan menerapkan 
kurikulum 2013 ". 

Demikian pula dengan basil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan,"Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah me/akukan penilaian dengan baik, dan sudah 
melakukan ana/isis, baik analisis butir soal maupun analisis 

89 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



hasil ulangan yang kemudian nilai diolah dengan menggunakan 
aplikasi penilaian. Sudah melakukan perbaikan penilaian, 
misalnya melakukan program perbaikan dan program 
pengayaan setelah me/aksanakan ulangan harian, kemudian 
ditindaklanjuli. Guru Bahasa Indonesia sudah berupaya untuk 
menyajikan pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan 
siswa untuk menguasai pe/ajaran, yaitu dengan memperbaiki 
perangkat pembelajaran dan penyajian pembelajaran di 
kelas. Guru Bahasa Indonesia juga melengkapinya dengan 
merancang media pembelajaran untuk menambah daya tarik dan 
antusias siswa dalam mengikuti pe/ajaran, dan selalu melakukan 
konsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam 
meningkatkan kemampuan mengajar dan memahami kurikulum 
2013". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 

23 Jarmari 2018). 

2) Hasil pencermatan dokurnen 

Hasil pencermatan dokumen administrasi pada aspek tindak 

lanjut hasil pembelajaran berupa pengembangan evaluasi pe-

nilaian pembelajaran terhadap guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 2 Kuaro, diperoleh data sebagai berikut : 

Administrasi aspek tindak lanjut hasil pembelajaran berupa 

pengembangan penilaian guru SMP Negeri 2 Kuaro dengan nilai 

akhir (72) kategori baik, yang meliputi ; penilaian sikap, 

pengetahuan dan keterampilan dengan nilai skor 2 (kurang). 

Sedangkan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal, analisis 

penilaian harian, program remedial, program pengayaan, 

k:umpulan soal-soal tes, penugasan terstruktur dan tida.k 

terstruktur dengan nilai skor 3 (baik). Administrasi sudah dibuat, 

tetapi sebagian belum sesuai dengan buku Panduan Penilaian 

oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah 
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Pertama yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Pertama Tahun 2017. 

(T ergambar pada Lampiran l instrumen hasil observasi, tanggal 
11 Januari 2018). 

3) SMP Negeri 3 Kuaro 

Hasil penelitian terhadap informan yaitu; guru Bahasa Indonesia, 

kepala sekolah dan urusan kurikulurn di SMP Negeri 3 Kuaro 

berkaitan dengan wawancara, pencermatan terhadap dokumen dan 

observasi lapangan tentang kinerja guru Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran yang didapat selama penelitian dipaparkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil Penelitian pada aspek perencanaan pembelajaran 

Hasil penelitian tentang aspek perencanaan pembelajaran 

Bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang meliputi pembuatan 

program tahunan, program semester, silabus, RPP, KKM, penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, program 

remedial dan program pengayaan. 

3) Hasil Wawancara: 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonsia, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 3 Kuaro 

sehubungan dengan perencanaan pembelajaran yang meliputi 

pembuatan program tahunan, program semester, silabus, RPP, 

KKM, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian 

keterampilan, program remedial dan program pengayaan. 
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Guru mengatakan,"Sudah membuat semua administasi 
program perencanaan pembe/ajaran". 

Senada dengan basil wawancara dengan ~ kepala 
sekolah mengatakan bahwa, " Guru Bahasa Indonesia sudah 
membuat semua administasi program perencanaan 
pembelajaran". 

Demikian pula dengan basil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan," Guru Bahasa Indonesia sudah 
membuat semua administasi program perencanaan pembe
/ajaran". 
{Tergambar pada Lampiran 2 catatan basil wawancara, tanggal 5 
Pebruari 2018). 

4) Hasil pencermatan dokurnen 

Hasil pencermatan dokumen administrasi perencanaan pem-

belajaran terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Kuaro, 

diperoleh data sebagai berikut : 

Administrasi perencanaan pembelajaran sudah baik dengan 

nilai akhir (75), yang meliputi;administrasi Program Tahunan 

dan Program Semester dengan nilai skor 4 (sangat baik), sudah 

dibuat sesuai perhitungan hari efektif berdasarkan kalender 

pendidikan yang disusun sekolah, untuk adrninistrasi silabus, 

RPP, KKM, Penilaian Sikap, Penilaian Pengetahuan dan 

Penilaian Keterampilan dengan nilai skor 3 (baik). Sedangkan 

untuk Program Remedial dan Program Pengayaan dengan nilai 

skor 2 ( cukup ). Adminstrasi dokumen RPP perlu ditingkatkan, 

RPP perlu dibuat dengan lebih menekankan PPK dan program 

literasi. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian 

keterampilan perlu dibuat dalam bentuk yang lebih praktis sesuai 
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buku panduan penilaian kurikulum 2013. Sedangkan untuk 

program remedial dan program pengayaan dengan nilai skor 2 

( cukup ). Guru sudah membuat program remedial dan program 

pengay~ tetapi belum lengkap dan sebagian masih berupa 

catatan pada buku jurnal mengajar guru dan bentuk catatan 

lainnya, belurn menggunakan format sesuai contoh yang berlaku. 

Diperlukan penyempurnaan program remedial clan program 

pengayaan agar sesuai buku Panduan Penilaian oleh Pendidik 

dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang 

diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama Tahun 2017. 

(Tergambar pada Lampiran 1 hasil observasi, tanggal 5 Pebruari 
2018). 

b. Hasil Penelitian pada aspek pelaksanaan pembelajaran 

1) Hasil Wawancara: 

Hasil wawancara peneliti dengan guru Bahasa Indonesia, 

kepala sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 3 Kuaro 

sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang 

meliputi; kegiatan pendahuluan, kegiatan inti clan kegiatan 

penutup dalam pembelajaran. 

Guru mengatakan, "Kegiatan pendahu/uan da/am pembe
lajaran saya sajikan dengan cara melakukan tahapan sesuai 
dengan pendekatan saintifik 5 M kuriku/um 2013. Pada kegiatan 
inti da/am pembelajaran, saya lakukan dengan cara 
me/aksanakan tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik 5 M 
da/am kurikulum 2013 dengan metode yang saya pilih sesuai 
dengan materi pelajaran. Skenario pembelajaran saya lakukan 
berfukos pada siswa. Siswalah yang menjadi subjek dalam 
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pembelajaran, sedangkan saya bertindak sebagai fasilitator. 
Sedangkan untuk tahapan kegiatan penutup pembelajaran 
dengan cara melakukan tahapan sesuai skenario yang tercantum 
dalam RPP dengan pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013. 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala 
sekolah mengatakan, "Berdasarkan supervisi yang saya lakukan, 
guru sudah melakukan tahapan kegiatan pendahuluan dalam 
pembelajaran dengan tahapan sesuai dengan pendekatan 
saintifik dalam kurikulum 2013, hanya perlu ditingkatkan. Untuk 
kegiatan inti guru sudah melakukan tahapan-tahapan dalam 
pembelajaran kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik 
dengan metode yang sesuai. Pada tahap kegiatan penutup, guru 
sudah melakukan kegiatan penutup da/am pembelajaran dengan 
tahapan sesuai dengan yang tercantum dalam RP P yang dibuat 
guru. 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah me/akukan kegiatan pendahuluan dalam 
pembelajaran dengan cara me/akukan tahapan pembelajaran 
sesuai dengan pendekatan saintifik da/am kurikulum 2013 yang 
tertuang dalam RP P yang dibuat guru.. Pada kegiatan inti 
da/am pembe/ajaran dengan cara me/akukan tahapan sesuai 
dengan pendekatan saintifik 5 M da/am kuriku/um 2013 dengan 
metode yang sesuai dengan materi pelajaran. Untuk kegiatan 
penutup da/am pembelajaran sudah melakukan tahapan sesuai 
dengan apa yang terdapat dalam RP P guru tersebut." 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 5 
Pebruari 2018). 

2) Hasil observasi (supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas) 

Hasil pencermatan dokumen berupa supervisi kunjungan 

kelas terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Kuaro 

dengan menggunakan instrumen pelaksanaan pembelajaran 

berupa lembaran observasi pembelajaran yang telah disiapkan, 

diperoleh data sebagai berikut: 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

DS, S. Pd. guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Kuaro sudah 
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baik dengan nilai akhir (80), yang meliputi; kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pad.a kegiatan 

pendahuluan sudah dilakuan dengan baik, hanya perlu 

penyempurnaan di antaranya; Belum terlihat ada upaya guru 

mengajukan pertanyaan yang menantang dalam memancing 

siwa agar mau bertanya, dan guru tidak mendemontrasikan 

sesuatu yang terkait dengan tema pelajaran. Pada kegiatan inti 

ad.a beberapa temuan, yaitu; guru belum mengaitkan materi yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Materi yang 

disampaikan belum runtut dan belum seluruhnya secara 

sistematis dari mudah kesulit, dari konkrit keabstrak. Pengaturan 

alokasi waktu perlu diperbaiki agar sesuai dengan rencara pada 

tahapan RPP. Siswa perlu dipancing agar lebih kreatif untuk 

bertanya. Perlu lebih memfasilitasi siswa dalam mengamati. 

Sedikit sekali kegiatan yang dilak.ukan guru mengarah kepada 

kemampuan siswa untuk menganalisis (berpikir kritis). Guru 

perlu memberikan bentuk pertanyaan yang logis dan sistematis. 

Media pembelajaran sudah dirancang dengan baik. Pada kegiatan 

penutup sudah sesuai dengan rancangan skenario yang tertuang 

dalam RPP. 

(Tergambar pada Lampiran l instrumen basil observasi, tanggal 
13 Pebruari 2018). 
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c. Hasil penelitian pada aspek tindak lanjut basil pembelajaran 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum SMP Negeri 3 Kuaro sebubungan 

dengan tindak lanjut basil pembelajaran, berupa pengembangan 

evaluasi pembelajaran yang meliputi; melakukan penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, melakukan analisis butir soal 

dan membuat kisi-kisi soal, menganalisis basil penilaian harian, 

mealakukan program remedial, melakukan program pengayaan, 

memiliki k:umpulan soal-soal tes, melaksanakan penugasan 

terstruktur, dan melaksanakan penugasan tidak terstruktur. 

Dari hasil wawancara di SMP Negeri 3 Kuaro dapat 

clideskripsikan sebagai berikut : 

Guru mengatakan, "Setiap hasil penilaian saya administra
sikan dengan baik, saya juga melakukan analisis, baik analisis 
butir soal maupun analisis hasil ulangan. Saya melakukan 
program perbaikan dan program pengayaan. Kegiatan ini saya 
laksanakan setelah setiap selesai ulangan, dari hasil inilah 
kemudian saya tindaklanjuti. Upaya yang saya lakukan untuk 
menyajikan pembelajaran terbaik bagi siswa ialah dengan 
berupaya meningkatkan kemampuan siswa untuk menguasai 
pelajaran. Saya juga memperbaiki perangkat pembelajaran dan 
menyajikan pembe/ajaran di kelas yang bermutu. Saya selalu 
memanfaatkan layanan dan bimbingan dari kepala sekolah dan 
pengawas dalam meningkatkan kemampuan mengajar dalam 
menerapkan kurikulum 2013 ". 

Senada dengan basil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Upaya yang sudah dilak:ukan guru yaitu; 
melak:ukan program perbaikan dan pengayaan, setelah guru 
selesai melaksanakan ulangan harian, kemudian hasilnya 
ditindaklanjuti. Siswa yang melampaui KKM diberikan program 
pengayaan dan siswa yang be/um mencapai KKM diberikan 
program remedial. Guru selalu berupaya untuk menyajikan 
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pembelajaran yang bertujuan kepada peningkatan kemampuan 
siswa untuk menguasai pelajaran, yaitu dengan memperbaiki 
perangkat pembelajaran dan penyajian kegiatan be/ajar 
mengajar di kelas. Sebagai conJoh guru sudah menyiapkan 
media pembelajaran. Sehingga siswa tertarik dan antusias 
dalam mengikuti pe/ajaran. Guru selalu meminta bimbingan 
kepala sekolah dan pengawas mata pe/ajaran dalam memahami 
dan menerapkan kurikulum 2013 ". 

Demikian pula dengan hasi l wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah me/akukan penilaian dengan baik, dan sudah 
melakukan analisis, baik analisis butir soal maupun analisis 
hasil ulangan yang kemudian nilai di olah dengan menggunakan 
aplikasi penilaian. Sudah melakukan perbaikan penilaian, 
misalnya me/akukan program perbaikan dan program 
pengayaan setelah melaksanakan ulangan harian, kemudian 
ditindaldanjuti. Guru Bahasa Indonesia sudah berupaya untulc 
menyajikan pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan 
siswa untuk menguasai pelajaran, yaitu dengan memperbaiki 
perangkat pembelajaran dan penyajian pembelajaran di 
kelas. Guru Bahasa Indonesia juga melengkapinya dengan 
merancang media pembelajaran untulc menambah daya tarik dan 
antusias siswa dalam mengikuti pelajaran, dan me/akukan 
konsultasi dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam 
meningkatkan kemampuan mengajar dan memahami kurikulum 
2013". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 5 
Pebruari 2018). 

2) Hasil pencermatan dokumen 

Hasil pencennatan dokumen aclministrasi pada aspek tindak 

lanjut basil pembelajaran berupa pengembangan evaluasi 

penilaian pembelajaran terhadap guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 3 Kuaro, diperoleh data sebagai berikut : / 

Administrasi aspek tindak lanjut hasil pembelajaran berupa 

pengembangan penilaian, bernilai baik dengan nilai akhir (69), 

yang meliputi; penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan 

penilaian keterampilan, dan analisis butir soal dan membuat kisi-
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kisi soal dengan nilai skor 2 (kurang). Sedangkan analisis 

penilaian harian, program remedial, program pengayaan, 

kumpulan soal-soal tes, penugasan terstruktur ,dan penugasan 

tidak terstruktur dengan nilai skor 3 ( cukup ). Administrasi sudah 

dibuat, tetapi sebagian belum sesuai dengan sesuai dengan buku 

Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk 

Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

(Tergambar pada Lampiran 1 instrumen hasil observasi, tanggal 
5 Pebruari 2018). 

4) SMP Negeri 4 Kuaro 

Hasil penelitian terhadap informan yaitu; guru Bahasa Indonesia, 

kepala sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 4 Kuaro 

berkaitan dengan wawancara, pencermatan terhadap dokumen dan 

observasi lapangan tentang kinerja guru Bahasa Indonesia dalam 

pembelajaran yang didapat selama penelitian dipaparkan sebagai 

berikut : 

a. Hasil Penelitian pada aspek perencanaan pembelajaran 

Hasil penelitian tentang aspek perencanaan pembelajaran 

Bahasa Indonesia kurikulum 2013 yang meliputi pembuatan 

program tahunan, program semester, silabus, RPP, KKM, penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, program 

remedial dan program pengayaan. 
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I) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala 

sekolah dan urusan kurilcuJum sehubungan dengan perencanaan 

pembelajaran yang meliputi pembuatan program tahunan, 

program semester, silabus, RPP, KKM, penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan dan penilaian keterampilan, program remedial dan 

program pengayaan. 

Guru mengatakan, "Sudah membuat semua administasi 
program perencanaan pembelajaran". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Guru Bahasa Indonesia sudah membuat 
semua administasi program perencanaan pembelajaran". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Guru Bahasa Indonesia sudah 
membuat semua administasi program perencanaan pembe
lajaran". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 7 
Pebruari 2018). 

2) Hasil pencermatan dokumen 

Hasil pencermatan dokumen adrninistrasi perencanaan 

pembelajaran terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 

Kuaro, diperoleh data sebagai berikut : 

Administrasi perencanaan pembelajaran sudah baik dengan 

nilai akhir (80), yang meliputi; administrasi Program Tahunan 

dan Program Semester dengan nilai skor 4 (sangat baik), sudah 

dibuat sesuai perhitungan hari efektif berdasarkan kalender 

pendidikan yang disusun sekolah, untuk administrasi silabus, 

RPP, KKM, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian 
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keterampilan. program remedial dan program pengayaan dengan 

nilai skor 3 (baik). Meskipun sudah baik adminstrasi dokumen 

RPP perlu ditingkatkan, RPP perlu dibuat dengan lebih 

menekankan PPK dan program literasi. Penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan, dan penilaian keterampilan perlu dibuat dalam 

bentuk yang lebih praktis sesuai buku panduan penilaian 

kurikulum 2013. Guru sudah membuat administrasi perencanaan 

pembelajaran dengan baik, untuk penyempurnaan diperlukan 

acuan buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan 

oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 

2017. 

(Tergambar pada Lampiran 1 hasil observasi, tanggal 7 Pebruari 
2018). 

b. Hasil Penelitian pada aspek pelaksanaan pembelajaran 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum di SMP Negeri 4 Kuaro 

sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang 

meliputi; kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup dalam pembelajaran. 

Guru mengatakan,"Saya melakukan kegiatan pendahuluan 
dalam pembelajaran yang saya sajikan, dengan cara melalcukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013. 
Pada kegiatan inti pembelajaran, yaitu dengan cara melakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik dalam kuriku/um 
2013 dengan metode yang sesuai denga"fl materi pe/ajaran. 
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Skenario pembelajaran saya lakukan berfukos pada siswa. Saya 
bertindak sebagai fasilitator. Sedangkan untuk tahapan kegiatan 
penutup pembelajaran dengan cara melakukan tahapan sesuai 
skenario yang tercantum dalam RP P yang saya buat sesuai 
kurikulum 2013 ". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala 
sekolah mengatakan, "Berdasarkan supervisi yang saya /akukan, 
guru sudah melakukan tahapan kegiatan pendahuluan dalam 
pembelajaran dengan tahapan sesuai dengan pendekatan 
saintifik da/am kurikulum 2013, hanya perlu ditingkatkan. Pada 
kegiatan inti guru sudah me/akukan tahapan-tahapan dalam 
pembelajaran kurikulum 2013 dengan pendekatan sainti.fik 
dengan metode yang sesuai. Pada tahap kegiatan penutup, guru 
sudah melakukan kegiatan penutup dalam pembelajaran dengan 
tahapan sesuai dengan yang tercantum da/am RP P yang dibuat 
guru". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah melakukan kegiatan pendahuluan dalam 
pembelajaran dengan cara melakukan tahapan pembelajaran 
sesuai dengan pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 yang 
tertuang dalam RP P yang dibuat guru. Guru sudah melakukan 
kegiatan inti dalam pembelajaran dengan cara melakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik 5M dalam kurikulum 
2013 dengan met ode yang sesuai dengan materi pelajaran. Untuk 
kegiatan penutup dalam pembelajaran sudah melakukan tahapan 
sesuai dengan apa yang terdapat dalam RP P guru terse but." 
(f ergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 7 
Pebruari 2018). 

2) Hasil observasi (supervisi pelaksanaan pembelajaran di kelas) 

Hasil pencermatan dokumen berupa supervisi kunjungan 

kelas terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kuaro 

dengan menggunakan instrumen pelaksanaan pembelajaran 

berupa lembaran observasi pembelajaran yang telah disiapkan, 

diperoleh data sebagai berikut : 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Pr, 

S. Pd. guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kuaro sudah baik 
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dengan nilai akhir (85), yang meliputi; kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan 

sudah dilakuan dengan baik, hanya perlu penyempurnaan yaitu 

belum terlihat skenario yang dilakuk:an guru dalam memancing 

siswa dengan pertanyaan yang memancing. Pada kegiatan inti 

ada beberapa temuan, yaitu; guru belum mengaitkan materi 

dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek clan 

kehidupan sehari-hari. Pengaturan alokasi waktu perlu 

diperhatikan dan disesuaikan dengan rencara pada tahapan RPP. 

Sedikit sekali kegiatan yang dilakuk:an guru mengarah kepada 

kemampuan siswa untuk menganalisis (berpikir kritis ). Guru 

perlu menumbuhkan keceriaan dan antusias siswa dalam belajar. 

(Tergambar pada Lampiran 1 instrumen basil observasi, tanggal 
15 Pebruari 2018). 

c. Hasil penelitian pada aspek tindak lanjut basil pembelajaran 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala 

sekolah dan urusan kurikulum SMP Negeri 4 Kuaro sehubungan 

dengan tindak lanjut hasil pembelajaran, berupa pengembangan 

evaluasi pembelajaran yang meliputi; melakuk:an penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, melakukan analisis butir soal 

dan membuat kisi-kisi soal, menganalisis basil penilaian harian, 

mealakukan program remedial, melakukan program pengayaan, 
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memiliki kumpulan soal-soal tes, melaksanakan penugasan 

terstruktur, dan melaksanakan penugasan tidak terstruktur. 

Dari hasil wawancara di SMP Negeri 4 Kuaro dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : 

Guru mengatakan, "Setiap saya me/akukan penilaian saya 
administrasikan dengan baik, kemudian saya lakukan analisis, 
baik ana/isis butir soal maupun analisis hasil penilaian harian. 
Saya me/akukan program perbaikan dan program pengayaan. 
Kegiatan ini saya /aksanakan setelah setiap se/esai ulangan, 
dari hasil inilah kemudian saya tindaklanjuti. Siswa yang be/um 
mencapai KKM saya berikan program remedial dan siswa yang 
mencapai dan melampaui KKM akan saya berikan program 
pengayaan. Upaya yang saya lakukan untuk menyajikan 
pembelajaran terbaik bagi siswa ialah dengan berupaya 
meningkatkan kemampuan siswa untuk menguasai pelajaran. 
Caranya dengan memperbaiki perangkat pembelajaran dan 
menyajikan pembelajaran di Ice/as yang bermutu. Saya se/alu 
memanfaatkan /ayanan dan bimbingan dari kepala sekolah dan 
pengawas dalam meningkatkan kemampuan mengajar dalam 
menerapkan kurikulum 2013 ". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala 
sekolah mengatakan bahwa, "Upaya yang sudah di/akukan guru 
yaitu; program perbaikan dan program pengayaan. Setelah guru 
selesai melaksanakan ulangan penilaian harian, kemudian 
hasilnya ditindaklanjuti. Siswa yang melampaui KKM diberikan 
program pengayaan dan siswa yang be/um mencapai KKM 
diberikan program remedial. Guru selalu berupaya untuk 
menyajikan pembelajaran yang bertujuan kepada peningkatan 
kemampuan siswa untuk menguasai pelajaran, yaitu dengan 
memperbaiki perangkat pembelajaran dan penyajian kegiatan 
belajar mengajar di kelas. Sebagai contoh guru sudah 
menyiapkan media pembelajaran. Sehingga siswa tertarik dan 
antusias dalam mengikuti pelajaran. Guru se/alu meminta 
bimbingan kepala sekolah dan pengawas mata pelajaran jika 
ada ha/ yang be/um dipahami berkaitan dengan kegiatan belajar 
mengajar dalam memahami dan menerapkan kurikulum 2013 ". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatak:an,"Menurut saya guru Bahasa 
Indonesia sudah melakukan penilaian dengan baik, dan sudah 
melakukan analisis, baik analisis butir soal maupun analisis 
hasil ulangan yang kemudian nilai di olah dengan menggunakan 
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aplikasi penilaian. Sudah melakukan perbaikan penilaian, 
misalnya melakukan program perbaikan dan program 
pengayaan setelah melaksanakan ulangan harian, kemudian 
ditindaldanjuti. Guru Bahasa Indonesia sudah berupaya untuk 
menyajikan pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan 
siswa untuk menguasai pelajaran, yaitu dengan memperbaiki 
perangkat pembelajaran dan penyajian pembelajaran di 
kelas. Guru Bahasa Indonesia juga melengkapinya dengan 
merancang media pembelajaran untuk menambah daya tarik dan 
antusias siswa dalam mengikuti pelajaran, dan se/alu 
berkonsultasi dengan kepa/a sekolah dan pengawas seko/ah 
dalam meningkatkan kemampuan mengajar dan memahami 
kurikulum 2013 ". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan basil wawancara, tanggal 7 
Pebruari 2018). 

2) Hasil pencermatan dokumen 

Hasil pencrmatan dokumen administrasi pada aspek tindak 

lanjut basil pembelajaran berupa pengembangan evaluasi 

penilaian pembelajaran terbadap guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 4 Kuaro, diperoleb data sebagai berikut : 

Administrasi aspek tindak lanjut hasil pembelajaran berupa 

pengembangan penilaian, bernilai baik dengan nilai akhir (75), 

yang meliputi; penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan 

penilaian keterampilan, analisis butir soal dan membuat kisi-kisi 

soal, analisis penilaian harian, program remedial, program 

pengayaan, kumpulan soal-soal tes, penugasan terstruktur dan 

penugasan tidak terstruktur, semua aspek dengan nilai skor 3 

(baik). Semua administrasi sudah dibuat dengan baik, tetapi 

sebagian perlu ditingkatkan agar sesuai dengan sesuai dengan 

buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan 
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untuk Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

(Tergambar pada Lampiran 1 instrumen hasil observasi, tanggal 
7 Pebruari 2018). 

2. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplemeotasikan kuriku

lum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro 

Berdasarkan hasil observasi terhadap guru kinerja guru dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro 

aspek kendala guru bahasa Indonesia dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro. (seperti tergambar pada tabel 

4.2.) diperoleh data sebagai beriln1t : 

1) SMP N egeri 1 Kuaro 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kendala guru Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri I Kuaro dalam mengimplementasikan 

kurikulurn 20 13, peneliti melakukan wawancara, dan pengamatan yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan meliputi; perubahan mindset 

guru, proses pembelajaran dari teacher centered ke student centered, 

penguasaan IT, penguasaan bidang adminisrasi, budaya membaca dan 

meneliti, penekanan aspek kognitif, afek:tif dan psikomotorik secara 

berimbang, menjadi guru pembelajar, dan menambah pengetahuan dan 

wawasan. 

Hasil wawancara dan pengamatan yang didapat selama penelitian 

tergambar pada paparan berikut 

1) Hasil Wawancara : 
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Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah 

dan urusan kurikulum di SMP Negeri 1 Kuaro sehubungan dengan 

kendala yang dialami guru Bahasa Indonesia dalam mengim-

plementasikan kurikulum 2013 sebagai berikut: 

Guru mengatakan,"Saya selalu beropaya melakukan tahapan-tahapan 
dalam mengajar sesuai pendekatan sainti.fik kurikulum 2013. Skenario 
pembelajaran yang saya terapkan tidak /agi menggunakan banyak ceramah 
dalam mengajar, sudah melakukan pembelajaran berbasis student centered, 
terus be/ajar agar mampu mengoperasikan IT dengan baik, sudah membuat 
dan melengkapi administrasi dengan mencari dan be/ajar dari berbagai 
sumber yang kemudian saya revisi, sudah berupaya meluangkan waktu untuk 
membaca, paling tidak bacaan yang berkaitan dengan materi yang a/can saya 
ajarkan kepada siswa, sudah menekankan aspek kognitif, aspek apektif dan 
aspek psikomotorik secara berimbang, yaitu dengan menerapkan pendekatan 
saintifik learning (5M) dalam pembelajaran, sudah menjadi guru pembe/ajar 
dengan mengikuti forum komunitas guru pembelajar, sudah berusaha 
menambah pengetahuan dan wawasan tenlang kurikulum 2013 melalui 
MGMP dan mengikuti pelatihan ". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, " Menurut saya, guru sudah melakukan tahapan 
dalam mengajar tidak lagi terpaku pada metode ceramah da!am mengajar, 
sudah menerapkan proses pembelajaran berbasis student centered, sudah 
berupaya mengoperasikan IT dalam pembelajaran, sudah menguasai 
administrasi pembelajaran, karena guru tersebut mampu membuat dan 
menyelesaikannya, sudah berupaya meluangkan waktu untuk membaca, 
minimal bacaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang a/can 
diajarkan, sudah melakukan penekanan aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik secara berimbang,dengan menerapkan pendekatan sainti.fik 
learning (5 M) dalam pembelajaran, sudah menjadi guru pembelajar dengan 
keikutsertaannya dalam forum komonitas guru pembelajar, sudah berusaha 
menambah pengetahuan dan wawasan tentang kurikulum 2013 melalui 
MGMP maupun mengikuti pelatihan, ". 

Demikian pula dengan basil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang menga~" Menurut saya guru Bahasa Indonesia 
sudah mengajar sesuai pendekatan saintifik dan metode pembelajaran dalam 
kurikulum 2013, tidak lagi mengajar dengan banyak ceramah, sudah 
menerapkan pendekatan saintifik dengan pembelajaran berbasis student 
centered, guru berfungsi sebagai fasilitator, sudah mampu mengoperasikan 
IT dan berupaya menyajikan pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran, sudah membuat dan me/engkapi administrasi 
pembelajarannya dengan baik, sudah berupaya me/uangkan waktu untuk 
membaca, sudah melakukan penekanan aspek secara berimbang, karena 
dengan menerapkan pendekatan saintifik learning (5M) dalam pembelajaran, 
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sudah menjadi guru pembelajar. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan 
dalam forum komonitas guru pembelajar, sudah berupaya menambah 
pengetahuan dan wawasan tentang kurikulum 2013 melalui pelatihan, 
maupun dan kegiatan lainnya ". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 11 
Januari 2018). 

2) Hasil observasi : 

Hasil observasi terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 

Kuaro dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dari hasil 

wawancara dan pengamatan dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Dari 9 aspek kendala guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 mengacu pendapat Hidayatullah (2014), berdasarkan 

data yang diperoleh terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 

Kuaro sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

walaupun masih perlu banyak peningkatan. Guru sudah berupaya dan 

mau melakukan perubahan-perubahan sesuai tuntutan kurikulum 2013. 

Beberapa hal yang sangat perlu peningkatan di antaranya : perubahan 

mindset guru, penguasaan IT, dan tuntutan kurikulum yang 

mengharuskan guru untuk selalu kreatif dan memperluas wawasan. 

2) SMP Negeri 2 Kuaro 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kendala guru Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 2 Kuaro dalam mengimplementasikan kuri-

kulum 2013, peneliti melakukan wawancara, dan pengamatan yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan meliputi; perubahan mindset 

guru, proses pembelajaran dari teacher centered ke student centered, 

penguasaan IT, penguasaan bidang adminisrasi, budaya membaca dan 

107 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



meneliti, penekanan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara 

berimbang, menjadi gwu pembelajar, dan menambah pengetahuan dan 

wawasan. 

Hasil wawancara dan pengamatan yang didapat selama penelitian 

tergambar pada paparan berikut 

l) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah 

dan urusan kurikulum di SMP Negeri 2 Kuaro sehubungan dengan 

kendala yang dialami guru Bahasa Indonesia dalam mengim-

plementasikan kurikulum 2013 sebagai berikut: 

Guru mengatakan, "Saya selalu berupaya melakukan tahapan-tahapan 
dalam mengajar sesuai pendekatan saintifik kurikulum 2013. Skenario 
pembelajaran yang saya terapkan tidak lagi menggunakan banyak ceramah 
dalam mengajar, sudah melakukan pembelajaran berbasis student centered, 
terus be/ajar agar mampu mengoperasikan IT dengan baik, sudah membuat 
dan melengkapi administrasi dengan mencari dan be/ajar dari berbagai 
sumber yang kemudian saya revisi, sudah berupaya meluangkan waktu untuk 
membaca, paling tidak bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan saya 
ajarkan kepada siswa, sudah menekankan aspek kognitif, aspek apektif dan 
aspek psikomotorik secara berimbang, yaitu dengan menerapkan pendekatan 
saintifik learning (5Ji,f) dalam pembelajaran, sudah menjadi guru pembelajar 
dengan mengikuti forum komunitas guru pembelajar, sudah berusaha 
menambah pengetahuan dan wawasan tentang kurikulum 2013 melalui 
MGMP dan mengikuti pelatihan ". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Menurut saya, guru sudah melakukan tahapan da/am 
mengajar tidak /agi terpaku pada metode ceramah da/am mengajar, sudah 
menerapkan proses pembelajaran berbasis student centered, sudah berupaya 
mengoperasikan IT dalam pembelajaran, sudah menguasai administrasi 
pembelajaran, karena guru tersebut mampu membuat dan menyelesaikannya, 
sudah berupaya meluangkan waktu untuk membaca, minimal bacaan yang 
berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan, sudah melakukan 
penekanan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara berimbang,dengan 
menerapkan pendekatan saintifik learning (SM) dalam pembe/ajaran, sudah 
menjadi guru pembelajar dengan keikutsertaannya dalam forum komonitas 
guru pembelajar, sudah berusaha menambah pengetahuan dan wawasan 
tentang kurikulum 20 I 3 melalui MGMP maupun mengikuti pelatihan ". 
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Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurul saya guru Bahasa Indonesia sudah 
mengajar sesuai pendekatan sainlijik dan me/ode pembelajaran dalam 
kurikulum 2013, tidak lagi mengajar dengan banyak ceramah, sudah 
meneraplcan pendekaJan saintifik dengan pembelajaran berbasis student 
centered, guru berfimgsi sebagai fasililator, sudah mampu mengoperasilcan 
IT dan berupaya menyajilcan pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran, sudah membuat dan melengkapi administrasi 
pembelajarannya dengan baik, sudah berupaya meluangkan waktu untuk 
membaca, sudah melakukan penekanan aspek secara berimbang, karena 
dengan menerapkan pendekatan saintifik learning (5M) dalam pembelajaran, 
sudah menjadi guru pembelajar. Hal ini dibuktikan dengan keikutserlaan 
dalam forum komonitas guru pembelajar, sudah berupaya menambah 
pengetahuan dan wawasan ten tang kurikulum 2013 me/a/ui pe/atihan, 
maupun dan kegiatan /ainf1)'a ". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 23 
Januari 2018). 

2) Hasil observasi : 

Hasil observasi terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 

Kuaro dalam mengimplementasikan kurik:ulurn 2013 dari hasil wawan-

Cara dan pengamatan dapat _dipaparkan sebagai berikut : 

Dari 9 aspek kendala guru dalarn mengimplementasikan 

k:urikulum 2013 mengacu pendapat Hidayatullah (2014), berdasarkan 

data yang diperoleh terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 

Kuaro sudah cukup baik dalam mengirnplementasikan kurikulum 

2013, walaupun masih perlu banyak peningkatan. Guru sudah 

berupaya dan mau melakukan perubahan-perubahan sesuai tuntutan 

kurikulum 2013. Beberapa hal yang sangat perlu peningkatan di 

antaranya; perubahan mindset guru, penguasaan IT, dan tuntutan 

k:urikulum yang mengharuskan guru untuk selalu kreatif dan 

memperluas wawasan. 
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3) SMP Negeri 3 Kuaro 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kendala guru Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 3 Kuaro dalam mengimplementasikan kuri-

kulum 2013, peneliti melakukan wawancara, dan pengamatan yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan meliputi; perubahan mindset 

guru, proses pembelajaran dari teacher centered ke student centered, 

penguasaan IT, penguasaan bidang adminisrasi, budaya membaca dan 

meneliti, penekanan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara 

berimbang, menjadi guru pembelajar, dan menambah pengetahuan dan 

wawasan. 

Hasil wawancara dan penga.matan yang didapat selama penelitian 

tergambar pada paparan berikut 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonsia, kepala sekolah 

dan urusan kurikulum di SMP Negeri 3 Kuaro sehubungan dengan 

kendala yang dialami guru Bahasa Indonesia dalam meng-

implementasikan kurikulum 2013 sebagai berikut : 

Guru mengatakan,"Saya selalu berupaya melaku/ran tahapan-tahapan 
dalam mengajar sesuai pendekalan saintifik kurikulum 2013. Skenario pem
be/ajaran yang saya terap/ran tidak lagi menggunakan banyak ceramah 
dalam mengajar, sudah melakukan pembelajaran berbasis student centered, 
terus be/ajar agar mampu mengoperasilcan IT dengan baik, sudah membuat 
dan melengkapi administrasi dengan mencari dan be/ajar dari berbagai 
sumber yang kemudian saya revisi, sudah berupaya meluangkan waktu imtuk 
membaca, paling tidak bacaan yang berkaitan dengan materi yang a/ran saya 
ajar/ran kepada siswa, sudah menekankan aspek kognitif, aspek apektif dan 
aspek psikomotorik secara berimbang, yaitu dengan menerapkan pendekalan 
saintifik learning (5M) dalam pembe/ajaran, sudah menjadi guru pembelajar 
dengan mengikuti forum komunitas guru pembelajar, sudah berusaha 
menambah pengetahuan dan wawasan tentang kurikulum 2013melalui 
MGMP dan mengikuti pelatihan ". 
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Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Menurut saya, guru sudah melakulcan lahapan dalam 
mengajar tidak lagi terpaku pada metode ceramah dalam mengajar, sudah 
menerapkan proses pembelajaran berbasis student centered, sudah berupaya 
mengoperasikan IT dalam pembelajaran, sudah menguasai administrasi 
pembe/ajaran, karena guru tersebut mampu membual dan menyelesaikannya, 
sudah berupaya meluangkan waktu untuk membaca, minimal bacaan yang 
berkaitan dengan materi pelajaran yang a/can diajarkan, sudah melakulran 
penekanan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara berimbang,dengan 
menerapkan pendekatan saintifik learning (5M) dalam pembelajoran, sudah 
menjadi guru pembelajar dengan keikutsertaannya dalam forum komonitas 
guru pembe/ajar, sudah berusaha menambah pengetahuan dan wawasan 
tentang kurikulum 2013 mela/ui MGMP maupun mengikuti pelatihan ". 

Demikian puJa dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurul saya guru Bahasa Indonesia sudah 
mengajar sesuai pendekatan saintifik dan metode pembelajoran dalam 
kurikulum 2013, tidak lagi mengajar dengan banyak ceramah, sudah 
menerapkan pendekatan saintifik dengan pembelajaran berbasis student 
centered, guru berfungsi sebagai fasilitator, sudah mampu mengoperasikan 
IT dan berupaya menyajikan pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran, sudah membuat dan melengkapi administrasi pem
belajarannya dengan baik, sudah berupaya meluangkan waktu untulc 
membaca, sudah melakukan penekanan aspek secara berimbang, karena 
dengan menerapkan pendekatan saintifik learning (5M) dalam pembelajaran, 
sudah menjadi guru pembelajar. Hal ini dibuktikan dengan keilcutsertaan 
dalam forum komonitas guru pembe/ajar, sudah berupaya menambah 
pengetahuan dan wawasan tentang kurikulum 2013 melalui pelatihan, 
maupun dan kegiatan lainnya ". 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 5 
Pebruari 2018). 

2) Hasil observasi: 

Hasil observasi terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 

Kuaro dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dari basil 

wawancara dan pengamatan dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Dari 9 aspek kendala guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 mengacu pendapat HidayatuJlah (2014), berdasarkan 

data yang diperoleh terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 

Kuaro sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 
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walaupun masih perlu banyak peningkatan. Guru sudah berupaya dan 

mau melakukan perubahan-perubahan sesuai tuntutan kurikulum 2013. 

Beberapa hal yang sangat perlu peningkatan di antaranya : perubahan 

mindset guru, penguasaan IT, dan tuntutan kurikulum yang meng-

haruskan guru untuk selalu kreatif dan memperluas wawasan. 

4) SMP Negeri 4 Kuaro 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kendala guru Bahasa 

Indonesia di SMP Negeri 4 Kuaro dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013, peneliti melakukan wawancara, dan pengamatan yang 

berhubungan dengan data yang diperlukan meliputi; perubahan mindset 

guru, proses pembelajaran dari teacher centered ke student centered, 

penguasaan IT, penguasaan bidang adminisrasi, budaya membaca dan 

meneliti, penekanan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik secara 

berimbang, menjadi guru pembelajar, dan menambah pengetahuan dan 

wawasan. 

Hasil wawancara dan pengamatan yang didapat selama penelitian 

tergambar pada paparan berikut 

1) Hasil Wawancara : 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah 

dan urusan kurikulum di SMP Negeri 4 Kuaro sehubungan dengan 

kendala yang dialami guru Bahasa Indonesia dalam mengim-

plementasikan kurikulum 2013 sebagai berikut : 

Guru mengatakan, "Saya selalu berupaya melakukan tahapan-tahapan 
dalam mengajar sesuai pendekatan saintifik kurikulum 2013.Skenario 
pembelajaran yang saya terapkan tidak lagi menggunakan banyak ceramah 
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dalam mengajar, sudah melalc:ukan pemhelajaran berbasis student centered, 
terus be/ajar agar mampu mengoperasikan IT dengan bailc, sudah membuat 
dan me/engkapi administrasi dengan mencari dan be/ajar dari berbagai 
sumber yang kemudian saya revisi, sudah berupaya meluangkan waktu untuk 
membaca, paling tidak bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan saya 
ajarkan kepada siswa, sudah menekankan aspek kognitif, aspek apebif dan 
aspek psikomotorik secara berimbang, yaitu dengan menerapkan pendekatan 
sainti.fik learning (5M) dalam pembelajaran, sudah menjadi guru pembelajar 
dengan mengikuti forum komunitas guru pembelajar, sudah berusaha 
menambah pengetahuan dan wawasan tentang lcurikulum 2013 melalui 
MGMP dan mengikuti pe/atihan ". 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa, "Menurut saya, guru sudah melakukan tahapan dalam 
mengajar tidak lagi terpaku pada metode ceramah dalam mengajar, sudah 
menerapkan proses pembelajaran berbasis student centered, sudah berupaya 
mengoperasikan IT dalam pembelajaran, sudah menguasai administrasi 
pembelajaran, karena guru tersebuJ mampu membuat dan menye/esaikannya, 
sudah berupaya meluangkan waktu untuk membaca, minimal bacaan yang 
berkaitan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan, sudah melakukan 
penekanan aspek kognitif, afebif dan psikomotorik secara berimbang,dengan 
menerapkan pendekatan sainti.fik learning (5 M) dalam pembelajaran, sudah 
menjadi guru pembelajar dengan keilc:ut.sertaannya dalam forum komonitas 
guru pembe/ajar, sudah berusaha menambah pengetahuan dan wawasan 
tentang kurikulum 2013 melalui MGMP maupun mengikuti pelatihan ". 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan 
kurikulum yang mengatakan, "Menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah 
mengajar sesuai pendekatan sainti.fik dan metode pembelajaran dalam 
kurikulum 2013, tidak /agi mengajar dengan banyak ceramah, sudah 
menerapkan pendekatan sainti.fik dengan pembelajaran berbasis student 
centered, guru berfungsi sebagai fasilitaJor, sudah mampu mengoperasikan 
IT dan berupaya menyajikan pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran, sudah membuat dan melengkapi administrasi pembe
lajaramrya dengan baik, sudah berupaya me/uanglcan wabu untuk membaca, 
sudah melakulcan penekanan aspek secara berimbang, karena dengan 
menerapkan pendekatan sainti.fik learning (5M) dalam pembelajaran, sudah 
menjadi guru pembe/ajar. Hal ini dibuktilcan dengan keikutsertaan dalam 
forum komonilas guru pembelajar, sudah berupaya menambah pengetahuan 
dan wawasan tentang lcurikulum 2013 melalui pelatihan, maupun dan 
kegiatan lainnya ". 
(fergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, tanggal 7 
Pebruari 2018). 

2) Hasil observasi : 
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Hasil observasi terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 

Kuaro dalam mengimplementasikan k:urikulum 2013 dari basil wawan

cara dan pengamatan dapat dipaparkan sebagai berikut : 

Dari 9 aspek kendala guru dalam mengimplementasikan kuri

kulum 2013 mengacu pendapat Hidatuyallah (2014), berdasarkan data 

yang diperoleh terhadap guru Bahasa Indonesia SMP Negeri I Kuaro 

sudah cukup baik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 

walaupun masih perlu banyak peningkatan. Guru sudah berupaya dan 

mau melakukan perubahan-perubahan sesuai tuntutan kurikulum 2013. 

Beberapa hal yang sangat perlu peningkatan di antaranya; perubahan 

mindset guru. penguasaan IT, clan tuntutan kurikulum yang meng

haruskan guru untuk selalu kreatif dan memperluas wawasan. 

3. Cara Peningkatan Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indo

nesia Kurikulum 2013 

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai cara peningkatan kinerja 

guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, dilakukan 

wawancara, observasi dan pencermatan dokumen dengan pengisian 

instrumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Hasil dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi pengisian instrumen yang didapat 

selama penelitian tergambar pada deskripsi berikut : 

1) SMP Negeri 1 Kuaro 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah dan 

urusan kurikulum di SMP Negeri I Kuaro tentang cara peningkatan 
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kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

yang melliputi : (1) musyawarah guru mata pelajaran; (2) pelatihan; (3) 

pertemuan ilmiah guru; (4) lesson study; (5) penelitian; (6) guru 

berprestasi; (7) seminar motivasi; (8) lomba kreativitas guru; dan (9) 

tulisan profesional. Kesembilan unsur tersebut cukup mewakili tiga aspek 

peningkatan kinerja guru (aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik). 

Dari hasil wawancara di SMP Negeri I Kuaro dapat dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Guru mengatakan, saya mengikuti kegiatan MGMP mata pelajaran 
Bahasa Indonesia seliap kali diadakan perlemuan, karena menurul saya MG.MP 
adalah wadah organisasi guru untuk peningkatan kemampuan guru dalam 
pembelajaran. Saya mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum 2013 di induk 
klaster atau TPK pe/atihan kurikulum 2013 kabupaten untuk mata pelajaran 
Bahasa Indonesia .. Saya be/um mengikuti pertemuan ilmiah, karena sampai saal 
ini be/um terbentuk wadah atau organisasi pertemuan ilmiah baik lingkat 
kecamatan maupun kabupaten. Saya be/um mengikuti lesson study, di sekolah 
saya baru direncanakan, sedangkan untuk kegiatan di tempat lainnya be/um 
pernah dilaksanakan. Saya belummelakukan Penelitian Tindakan Ke/as (PTK) 
dan jurnal ilmiah. Saya be/um ikut berpartisifasi dalam lomba guru berprestasi 
karena banyak tugas /ainnya, sehingga be/um sempat mempersiapkan diri. Saya 
be/um mengikuti kegiatan seminar, karena jarang ada seminar sejenis diada/can 
baik tingkat kecamatan atau kabupaten. Saya be/um mengikuti /omba lcreativilas 
guru. Saya be/um pernah menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi 
sebagai guru. 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa,"Guru Bahasa Indonesia sela/u mengikuti kegiatan 
MGMP mata pelajaran setiap kali diadakan pertemuan, dan di sekolah kami 
selalu menganggarkan biaya transportasi untuk setiap kegiatan tersebut. Sudah 
mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum 2013, baikdi induk /duster atau di TPK 
Be/um mengikuti pertemuan ilmiah, karena kegiatan pertemuan ilmiah seperti 
ini saat ini belum terbentuk organisasinya baik tingkat kecamatan maupun 
tingkat kabupaten. Belum pemah mengikuti kegiatan lesson study, di sekolah 
kami be/um melakukan kegiatan seperti ini, semoga nanti kami bisa 
melaksanakannya untuk kemajuan dan peningkatan pembelajaran di sekolah 
kam. Guru Bahasa Indonesia be/um melakukan penelitian berkaitan dengan 
pembelajaran. Be/um mengikuti lomba guru berprestasi, walaupun sudah saya 
promosikan. Belum pemah mengikuti, karena jarang ada kegiatan semacam ini 
diadakan baik tingkat kecamatan atau kabupaten. Be/um mengikuti /omba 
kreativitas guru. Be/um menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi 
sebagai guru. 
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Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan kurikulum yang 
mengatakan, "berdasarkan pengamaJan saya, guru Bahasa Indonesia selalu 
mengikuli kegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia setiap kali 
diadakan pertemuan. Menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah mengikuti 
kegiaJan pelatihan implementasi kw-ikulum 2013 mata pe/ajaran Bahasa 
Indonesia. Be/um pemah mengikuti pertemuan ilmiah, sebenarnya guru mau 
mengikutinya, telapi be/um adanya wadah atau organisasi yang mem
fasilitasinya. Be/um melakukan kegiatan lesson study, di sek.o/ah kami baru 
merencanakan. Guru Bahasa Indonesia be/um melakukan penelitian. Be/um 
pernah mengikuti Zomba guru berprestasi, guru Bahasa Indonesia be/um 
mengikutinya, wa/aupun sudah ditawarkan oleh kepala sekolah. Be/um pemah 
mengikuti kegiatan seminar, lcarena jarang ada seminar sejenis diadakan baik 
tingkat kecamatan atau kabupaten. Guru Bahasa Indonesia be/um mengikuti 
lomba kreativitas guru. Guru be/um menu/is tulisan profesional sesuai bidang 
profesi sebagai guru. 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, pada tanggal 11 
Januari 2018). 

2) SMP Negeri 2 Kuaro 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah dan 

urusan kurikulwn di SMP Negeri 2 Kuaro tentang cara peningkatan 

kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

yang melliputi : (1) musyawarah guru mata pelajaran; (2) pelatihan; (3) 

pertemuan ilmiah guru; (4) lesson study; (5) penelitian; (6) guru 

berprestasi; (7) seminar motivasi; (8) lomba kreativitas guru; dan (9) 

tulisan profesional. Kesembilan unsur tersebut cukup mewakili tiga aspek 

peningkatan kinerja guru (aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik). 

Dari hasil wawancara di SMP Negeri 2 Kuaro dapat dideskripsikan 

sebagai berikut : 

Guru mengatakan, saya mengikuti kegiatan MGMP mata pelajaran 
Bahasa Indonesia setiap kali diadakan pertemuan, karena menurut saya MGMP 
adalah wadah organisasi guru untulc peningkatan kemampuan guru da/am 
pembelajaran. Saya mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum 2013 di induk 
klaster atau TPK pelatihan kurikulum 2013 kabupaten untuk mata pelajaran 
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Bahasa Indonesia.. Soya be/um mengikuti pertemuan ilmiah. karena sampai saat 
ini be/um terbentuk wadah atau organisasi pertemuan ilmiah baik ting/cat 
kecamatan maupun lcabupaten. Soya sudah mengikuti lesson study di sekolah. 
Soya sudah melakulcan Penelitian Tindalcan Ke/as (PTK) don jumal ilmiah. 
Soya be/um ikut berpartisifasi dalam lomba guru berprestasi karena banyak 
tugas lainrrya, sehingga be/um sempat mempersiaplcan diri. Soya be/um 
mengikuti kegiatan seminar, karena jarang ada seminar sejenis diadalcan baik 
tingkat Jcecamatan alau kabupaten. Soya be/um mengikuti lomba /creativitas 
guru. Soya be/um pernah menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi 
sebagai guru. 

Senada dengan basil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa,"Guru Bahasa Indonesia selalu mengikuti kegiatan 
MGMP mata pe/ajaran setiap kali diadalcan pertemuan, dan di seko/ah kami 
selalu menganggarlcan biaya transportasi untuk setiap kegiatan tersebut. Sudah 
mengikuti /cegiatan pe/atihan kuriku/um 2013, baik di induk lc:luster atau di TPK 
Be/um mengikuti pertemuan ilmiah, lcarena /cegiatan pertemuan i/miah seperti 
ini saat ini be/um terbentuk organisasinya baik ting/cat kecamatan maupun 
ting/cat lcabupaten. Sudah mengikuti kegialan lesson study, di sekolah kami 
sudah melakukan /cegiatan seperti ini, kami melaksanalcanrrya untuk kemajuan 
dan peninglcatan pembelajaran di selcolah. Sudah melakulcan penelitian 
berlcaitan dengan pembe/ajaran yaitu PTK Be/um mengikuti /omba guru 
berprestasi, walaupun sudah saya promosilcan. Be/um pernah mengikuti, lcarena 
jarang ada /cegiatan semacam ini diadakan baik ting/cat kecamatan atau 
kabupaten. Be/um mengikuti lomba lcreativitas guru. Be/um menu/is tulisan 
profesional sesuai bidang profesi sebagai guru. 

Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan kurikulum yang 
mengatakan, "berdasarlcan pengamalan saya, guru Bahasa Indonesia selalu 
mengikuti kegiatan MGM!' mata pelajaran Bahasa Indonesia setiap lcali 
diadalcan pertemuan. Menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah mengikuti 
/cegiatan pe/atihan implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Be/um pernah mengikuti pertemuan ilmiah. Sudah melalcukan 
kegiatan lesson study. Guru Bahrua lndone3ia 3udah melakulcan penelitian 
yaitu; Penelitian Tindalcan Ke/as (PTK). Be/um pemah mengikuti /omba guru 
berprestasi, guru Bahasa Indonesia be/um mengikutinya, walaupun sudah 
ditawarlcan o/eh Jcepala selcolah. Be/um pemah mengikuti /cegiatan seminar, 
karena jarang ado seminar sejenis diadalcan baik lingkat Jcecamatan atau 
lcabupaten. Guru Bahasa Indonesia be/um mengikuti lomba /creativitas guru. 
Guru belum menu/is tulisan profesional sesuai bidangprofesi sebagai guru. 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, pada tanggal 23 
Januari 2018). 

3) SMP Negeri 3 Kuaro 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah dan 

urusan kurikulum di SMP Negeri3 Kuaro tentang cara peningkatan 
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kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

yang melliputi : (1) musyawarah guru mata pelajaran; (2) pelatihan; (3) 

pertemuan ilmiah guru; (4) lesson study; (5) penelitian; (6) guru 

berprestasi; (7) seminar motivasi; (8) lomba kreativitas guru; dan (9) 

tulisan profesional. Kesembilan unsur tersebut cukup mewakili tiga aspek 

peningkatan kinerja guru (aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik). 

Dari hasil wawancara di SMP Negeri 3 Kuaro dideskripsikan sebagai 

berikut: 

Guru mengatakan, saya mengilcuti kegiatan MGMP mata pelajaran 
Bahasa Indonesia setiap kali diadakan pertemuan, karena menurut saya MGMJ> 
adalah wadah organisasi guru untuk peningkatan kemampuan guru dalam 
pembelajaran. Saya mengilcuti kegiatan pelatihan kurilculum 2013 di induk 
klaster atau TPK pelatihan kurilculum 2013 kabupaten untuk mata pelajaran 
Bahasa Indonesia .. Saya be/um mengilcuti pertemuan ilmiah, karena sampai saat 
ini be/um terbentuk wadah atau organisasi pertemuan ilmiah baik tingkat 
kecamatan maupun kabupaten. Saya be/um mengilcuti lesson study, di sekolah 
saya baru direncanakan, sedangkan untuk kegiatan di tempat lainnya be/um 
pemah dilalrsanakan. Saya be/um melalcukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dan jurnal ilmiah. Saya be/um ilcut berpartisifasi dalam lomba guru berprestasi 
karena banyak tugas lainnya, sehingga be/um sempat mempersiapkan diri. Saya 
be/um mengikuti kegiatan seminar. Saya be/um mengikuti lomba kreativitas 
guru. Saya be/um pernah menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi 
sebagai guru. 

Senada dengan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa,"Guru Bahasa Indonesia selalu mengikuti kegiatan 
MGMP mata pelajaran setiap kali diadakan pertemuan, dan di seko/ah kami 
selalu menganggarkan biaya transportasi untuk setiap kegiatan tersebut. Sudah 
mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum 2013, baik di induk kluster at au di TP K 
Belum mengikuti pertemuan ilmiah, karena kegiatan pertemuan ilmiah seperti 
ini saat ini be/um terbentuk organisasinya baik tingkat kecamatan maupun 
tingkat kabupaten. Be/um pernah mengilcuti kegiatan lesson study, di sekolah 
kami belum melakukan kegiatan seperti ini, semoga nanti kami bisa 
melalrsanakannya untuk kemajuan dan peningkatan pembelajaran di sekolah 
kam. Guru Bahasa Indonesia be/um melakukan penelitian. Be/um mengikuti 
lomba guru berprestasi, walaupun sudah saya promosikan. Be/um pernah 
mengikuti, karena jarang ada kegiatan semacam ini diadakan baik ting/cat 
kecamatan atau kabupaten. Be/um mengikuti lomba kreativitas guru. Be/um 
menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi sebagai guru. 
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Demikian pula dengan hasil wawancara terhadap urusan kurikulum yang 
mengatakan, "berdasarkan pengamatan saya, guru Bahasa Indonesia selalu 
mengilcuti kegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia setiap kali 
diadakan pertemuan. Menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah mengilcuti 
kegiatan pelatihan implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Be/um pemah mengikuti pertemuan ilmiah, sebenamya guru mau 
mengilcutinya, tetapi be/um adanya wadah atau organisasi yang 
memfasilitasinya. Be/um melakukan kegiatan lesson study, di sekolah kami baru 
merencanakan. Guru Bahasa Indonesia be/um me/akukan penelitian. Be/um 
pemah mengikuti lomba guru berprestasi, guru Bahasa Indonesia belum 
mengikutinya, walaupun sudah ditawarkan oleh kepala sekolah. Be/um pemah 
mengikuti kegiatan seminar. Guru Bahasa Indonesia be/um mengikuti /omba 
kreativitas guru. Guru be/um menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi 
sebagai guru. 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan basil wawancara, pada tanggal 5 
Pebruari 2018). 

4) SMP Negeri 4 Kuaro 

a) Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan guru Bahasa Indonesia, kepala sekolah dan 

urusan kurikulum di SMP Negeri 4 Kuaro tentang cara peningkatan 

kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

yang melliputi : (1) musyawarah guru mata pelajaran; (2) pelatihan; (3) 

pertemuan ilmiah guru; (4) lesson study; (5) penelitian; (6) guru 

berprestasi; (7) seminar motivasi; (8) lomba kreativitas guru; dan (9) 

tulisan profesional. Kesembilan unsur tersebut cukup mewakili tiga aspek 

peningkatan kinerja guru (aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik). 

Dari basil wawancara di SMP Negeri 4 Kuaro dideskripsikan sebagai 

berikut: 

Guru mengatakan, saya mengilcuti kegiatan MGMP mata pelajaran 
Bahasa Indonesia setiap kali diadalcan pertemuan, karena menurut saya MGMP 
adalah wadah organisasi guru untuk peningkatan kemampuan guru dalam 
pembelajaran. Saya mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum 2013 di induk 
klaster atau TPK pelatihan kurikulum 2013 kabupaten untuk mata pelajaran 
Bahasa Indonesia.. Saya be/um mengikuti pertemuan ilmiah, karena sampai saat 
ini be/um terbentuk wadah atau organisasi pertemuan ilmiah baik ting/rat 
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kecamatan maupun kabupaten. Saya be/um mengikuti lesson study, di sekolah 
saya baru direncanakan, sedangkan untuk kegiatan di tempat lainnya be/um 
pernah dilaksanakan. Saya sudah melakukan Penelitian Tindakan Ke/as (PTK) 
dan juma/ ilmiah. Saya be/um ilcut berpartisifasi dalam lomba guru berprestasi 
karena banyak tugas /ainnya, sehingga be/um sempaJ mempersiapkan diri. Soya 
be/um mengf/cuJi kegiatan seminar, karena jarang ada seminar sejenis diadakan 
baik tingkat kecamatan atau kabupaten. Saya be/um mengikuJi lomba kreativitas 
guru. Saya be/um pernah menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi 
sebagai guru. 

Senada dengan basil wawancara dengan guru, kepala sekolah 
mengatakan bahwa,"Guru Bahasa Indonesia sela/u mengilcuti kegiatan 
MGMP mata pe/ajaran setiap kali diadakan pertemuan, dan di sekclah kami 
se/alu menganggarkan biaya transportasi untuk setiap kegiatan tersebut. Sudah 
mengikuti kegiatan pelatihan lcurilculum 2013, baik di induk kluster atau di TPK 
Be/um mengilcuti pertemuan ilmiah. karena kegiatan pertemuan ilmiah seperti 
ini saat ini be/um terbentuk organisasinya baik tingkat lrecamatan maupun 
tingkat kabupaten. Be/um pernah mengikuti kegiatan lesson study, di sekolah 
kami be/um melakukan kegiatan seperti ini, semoga nanti kami bisa 
melaksanakannya untuk kemajuan dan peningkatan pembe/ajaran di sekolah 
kam. Sudah, guru Bahasa Indonesia sudah melalcukan penelitian berkaitan 
dengan pembelajaran yaitu; Penelitian Tindakan Ke/as (PTK). Be/um mengikuti 
lomba guru berprestasi, walaupun sudah saya promosikan. Belum pernah 
mengikuti, karena jarang ada kegiatan semacam ini diadalran baik tingkat 
kecamatan atau kabupaten. Be/um mengikuti lomba kreativilas guru. Belum 
menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi sebagai guru. 

Demikian pula dengan basil wawancara terhadap urusan kurikulum yang 
mengatakan, "berdasarkan pengamatan saya, guru Bahasa Indonesia selalu 
mengilcuti kegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia setiap kali 
diadakan pertemuan. Menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah mengikuti 
kegiatan pelatihan implementasi kurikulum 2013 ma/a pelajaran Bahasa 
Indonesia. Be/um pernah mengilcuti perlemuan ilmiah, sebenarnya guru mau 
mengikutinya, tetapi be/um adanya wadah atau organisasi yang 
memfasilitasinya. Belum melakukan kegiatan lesson study, di sekolah kami baru 
merencanakan. Guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penelitian yaitu; 
Penelitian Tindakan Ke/as (PTK) yang digunakan untuk kenaikan pangkat 
dalam mengumpulkan angka /credit da/am jabatan guru. Be/um pernah 
mengilcuti /omba guru berprestasi, guru Bahasa Indonesia be/um mengikutinya, 
walaupun sudah ditawarkan oleh kepala sekolah. Be/um pemah mengikuti 
kegiatan seminar, karena jarang ada seminar sejenis diadakan baik tingkat 
kecamatan atau kabupaten. Guru Bahasa Indonesia be/um mengikuti lomba 
kreativitas guru. Guru be/um menu/is tulisan profesional sesuai bidang profesi 
sebagaiguru. 
(Tergambar pada Lampiran 2 catatan hasil wawancara, pada tanggal 7 
Pebruari 2018). 
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C. Pembabasan 

Berdasarkan paparan dan analisis data penelitian Evaluasi Kinerja Guru 

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 SMP di 

Kecamatan Kuaro, yang meliputi 4 SMP Di Kecamatan Kuaro. 

Dari hasil penelitian tentang evaluasi kinerja guru dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser sesuai fokus penelitian 

yang dilakukan, peneliti akan memaparkan dengan membahas dan menganalisis 

hasil penelitian sesuai fokus tahapan penelitian. Sesuai fokus utama penelitian 

tentang kinerja guru dalam pembelajaran yang meliputi; aspek perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan tindak lanjut hasil pembelajaran 

berupa penilaian hasil belajar, dan kendala guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013, serta model peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran. 

1. Kineja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII kurikulum 

2013, yang meliputi aspek : 

a) Perencanaan pembelajaran 

Hasil temuan yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan 

pencennatan dokumen administrasi perencanaan pembelajaran yang 

meliputi : (1) Membuat program tahunan, (2) Membuat progran 

semester 

(3) Membuat dan merevisi silabus (4) Menyusun RPP, (5) Membuat 

dan menghitung KKM, (6) Menyusun penilaian sikap (7) Menyusun 

penilaian pengetahuan (8) Menyusun penilaian keterampilan (9) Menyu

sun program remedial , dan (10) Menyusun program pengayaan. 
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Adrninistrasi perencanaan pembelajaran berdasarkan analisis sesuai 

hasil wawancara dan pencermatan dokumen dengan menggunakan 

instrumen yang disusun terhadap administrasi perencanaan 

pembelajaran yang dikemukakan guru, kepala sekolah dan urusan 

kurikulum di 4 SMP di Kecamatan Kuaro, dideskripsikan sebagai 

berikut : 

(1) Program Tahunan 

Administrasi program tahunan yang dibuat guru sudah 

mencantumkan Kompetensi Inti (Kl), Kompetensi Dasar (KD), 

materi pokok dan alokasi waktu sesuai ketentuan berdasarkan 

kalender pendidikan yang disusun sekolah, sudah disusun rapi dan 

ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. Semua guru Bahasa 

Indonsia membuat program tahunan pada awal semester sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Hal ini sesuai dengan instruksi 

kepala sekolah, agar guru menyelesaikan administrasi perencanaan 

pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, agar 

proses pembelajaran terlaksana sesuai ketentuan. 

Hasil temuan aspek guru menyusun program tahunan 

berdasarkan analisis basil wawancara dan pencermatan dokumen 

dengan menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah mampu menyusun 

program tahunan sesuai dengan ketentuan mengacu buk:u Panduan 

Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah 
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Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017 

(2) Program Semester 

Administrasi program semester yang dibuat guru sudah 

mencantumkan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), 

materi pokok dan menghitung alokasi waktu sesuai minggu efektif 

dengan rincian yang jelas, disusun rapi dan ditandatangani oleh 

guru dan kepala sekolah. Semua guru Bahasa Indonesia membuat 

program semester pada awal semester sebelum kegiatan belajar 

mengajar dimulai. Hal ini sesuai dengan instruksi kepala sekolah 

agar guru menyelesaikan administrasi perencanaan pembelajaran 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, agar proses 

pembelajaran terlaksana sesuai rencana yang akan dilaksanakan 

dalam 1 semester dan sesuai ketentuan. 

Hasil temuan aspek guru menyusun program semester berda

sarkan analisis basil wawancara dan pencermatan dokumen dengan 

menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa Indo

nesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah menyusun program 

semester sudah sesuai ketentuan buku Panduan Penilaian oleh 

Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama 

yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama Tahun 2017. 
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(3) Membuat dan Merevisi Silabus 

Administrasi yang dibuat guru dalam membuat dan merevisi 

silabus sudah memuat 7 komponen silabus, Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD), materi pokok, pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu dan bahan/sumber belajar, disusun rapi dan ditan

datangani oleh guru dan kepala sekolah. Guru membuat dan 

merevisi silabus pada awal semester sebelum kegiatan belajar 

mengajar dimulai. Hal ini sesuai dengan instruksi kepala sekolah 

agar guru menyelesaikan administrasi perencanaan pembelajaran 

sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, agar proses 

pembelajaran terlaksana sesuai rencana yang akan dilaksanakan dan 

sesuai ketentuan. 

Hasil temuan aspek guru menyusun dan merevisi silabus berda

sarkan analisis basil wawancara dan pencermatan dokumen dengan 

menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru sudah 

menyusun dan merevisi silabus. Ditemukan adrninstrasi silabus 

yang dibuat guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro 

belum 100% sesuai ketentuan. Agar silabus dibuat dan direvisi 

sesuai ketentuan, diperlukan upaya guru untuk memanfaatkan 

MGMP, mengikuti kegiatan pelatihan, konsultasi dan bimbingan 

kepala sekolah, serta pengawas sekolah. 

( 4) Menyusun RPP 

Administrasi perencanaan pembelajaran berupa RPP yang 

dibuat guru sudah mengacu Permendikbud No. 22 tahun 2016 
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tentang Standar Proses memuat 13 komponen RPP yaitu; identitas 

sekolah, identitas Mata Pelajaran, kelas/semester, materi pokok, 

alokasi waktu untuk mencapai KD, tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan berdasarkan KD, kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode Pembe

lajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, serta RPP memuat PPK, 

literasi, 4C dan HOTS. 

Hasil temuan aspek guru menyusun RPP berdasarkan analisis 

hasil wawancara dan pencermatan dokumen dengan menggunakan 

instrumen, membuktikan bahwa guru sudah menyusun RPP. 

Ditemukan adminstrasi RPP yang dibuat guru Bahasa Indonesia di 

4 SMP di Kecamatan Kuaro belum belum 100% sesuai ketentuan. 

Ditemukan RPP yang dibuat guru merupakan hasil copy paste yang 

belum direvisi seluruhnya sesuai ketentuan. Diperlukan upaya guru 

untuk memanfaatkan MGMP, konsultasi dan bimbingan kepala 

sekolah, pengawas sekolah serta mengikuti kegiatan pelatihan. 

(5) Menyususn KKM 

Administrasi perencanaan pembelajaran berupa K.KM yang 

dibuat guru sudah menghitung berdasarkan kompleksitas, daya 

dukung, dan intake siswa. KKM sudah dihitung dengan rincian 

yang sesuai, disusun rapi dan ditandatangani oleh guru dan kepala 

sekolah. Semua guru membuat KKM pada awal semester sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Hal ini sesuai dengan instruksi 
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kepala sekolah agar guru menyelesaikan administrasi perencanaan 

pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, agar 

proses pembelajaran terlaksana sesuai rencana dan sesuai ketentuan. 

Hasil temuan aspek guru menyusun KKM berdasarkan analisis 

hasil wawancara dan pencermatan dokumen dengan menggunakan 

instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di 

Kecamatan Kuaro sudah menyusun KKM, terdapat guru yang 

menyusun KKM belum seluruhnya sesuai ketentuan. Diperlukan 

upaya guru untuk memanfaatkan MGMP, konsultasi dan bimbingan 

kepala sekolah, pengawas sekolah serta mengikuti kegiatan 

pelatihan. 

(6) Menyusun Penilaian Sikap 

Administrasi perencanaan pembelajaran berupa penilaian sikap 

yang dibuat guru sudah membuat jurnal observasi untuk penilaian 

sikap spiritual (KI 1) dan sikap sosial (KI 2), setiap catatan dalam 

jumal dideskripsikan dan diberikan catatan tindak lanjut. Penilaian 

diri dan penilaian antar teman sudah dibuat dengan instrumen 

mengacu Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. 

Hal ini sesuai dengan instruksi kepala sekolah agar guru 

menyelesaikan administrasi perencanaan pembelajaran sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai, agar proses pembelajaran 

terlaksana sesuai ketentuan. 

Hasil temuan aspek guru menyusun penilaian sikap spiritual 

(K.11) dan sikap sosial (KI 2), berdasarkan analisis hasil wawancara 
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dan pencermatan dokumen dengan menggunakan instrumen, 

membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di 

Kecamatan Kuaro sudah menyusun penilaian sikap KI 1 dan KI 2 

sudah dilaksanakan, terdapat guru yang menyusun penilaian sikap 

belum dengan format jurnal yang dibuat belum seluruhnya sesuai 

ketentuan berdasarkan buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan 

Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang 

diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertarna 

Tahun 2017. 

(7) Menyusun Penilaian Pengetahuan 

Administrasi perencanaan pembelajaran berupa penilaian 

penge-tahuan (KI 3) yang dibuat guru sudah menggunakan jes tes 

tulis, tes lisan, penugasan dan portofolio. Dilakukan dengan tahapan 

perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, 

pemanfaatan basil penilaian, dan pelaporan penilaian. Dilakukan 

sesuai petunjuk buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

Hasil temuan aspek guru menyusun penilaian pengetahuan (Kl 

3), berdasarkan analisis hasil wawancara dan pencermatan dokumen 

dengan menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah menyusun penilaian 

pengetahuan KI 3 sudah dilakukan, terdapat guru yang menyusun 

penilaian pengetahuan belum seluruhnya sesuai ketentuan. 
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(8) Menyusun Penilaian Keterampilan 

Administrasi perencanaan pembelajaran berupa penilaian 

keterampilan (Kl 4) yang dibuat guru sudah meliputi; praktik, 

proyek, produk dan portofolio. Dilakukan dengan tahapan: 

perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, 

pemanfaatan basil penilaian, dan pelaporan penilaian keterampilan. 

Penilaian keterampilan sudah dibuat dengan instrumen mengacu 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. 

Hasil temuan aspek guru menyusun penilaian keterampilan (KI 

4) berdasarkan analisis hasil wawancara dan pencermatan dokumen 

dengan menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah menyusun penilaian 

keterampilan (Kl 4), terdapat guru yang menyusun penilaian 

keterampilan belum membuat sesuai dengan tahapan ketentuan 

berdasarkan buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

(9) Menyusun Program Remedial 

Administrasi perencanaan pembelajaran berupa program 

remedial yang dibuat guru sudah berdasarkan analisis hasil 

penilaian harian (PH) dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran sesuai jumlah PH, mengacu pada Standar Penilaian 

Pendidikan. Dilakukan dengan tahapan: menganalisis hasil 

penilaian harian, menentukan siswa yang belum mencapai KKM, 
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menyusun program remedial dengan format rencana remedial dan 

format pelaporan hasil remedial mengacu Permendikbud No. 22 

tahun 2016 ten tang Standar Proses. 

Hasil temuan aspek guru menyusun rencana program remedial 

berdasarkan analisis hasil wawancara dan pencermatan dokumen 

dengan menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah menyusun penilaian 

remedial. Terdapat guru yang menyusun program remedial belum 

membuat sesuai dengan tahapan ketentuan berdasarkan buku 

Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk 

Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

(I 0) Menyusun Program pengayaan 

Administrasi perencanaan pembelajaran. berupa program 

pengayaan yang dibuat guru sudah berdasarkan analisis hasil 

penilaian harian (PH) dalam rangka memperbaiki proses 

pembelajaran sesuai jumlah PH, mengacu pada Standar Penilaian 

Pendidikan. Dilakukan dengan tahapan: menganalisis hasil 

penilaian harian, menentukan siswa yang melampaui KKM, guru 

sudah menyusun program pengayaan dengan format rencana 

remedial dan format pelaporan hasil remedial mengacu 

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. 

Hasil temuan aspek guru menyusun rencana program remedial 

berdasarkan analisis hasil wawancara dan pencermatan dokumen 
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dengan menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah menyusun penilaian 

remedial. Terdapat guru yang menyusun program remedial belum 

membuat sesuai dengan tahapan ketentuan berdasarkan buku 

Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk 

Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

Berdasarkan data hasil penilitian kinerja guru aspek perencanaan 

pembelajaran guru Bahasa Indonesia SMP Negeri I Kuaro diperoleh 

skor nilai 73, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kuaro diperoleh 

skor nilai 75, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Kuaro diperoleh 

skor nilai 75, dan guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kuaro diperoleh 

skor nilai 80. Nilai rata-rata adrninistrasi perencanaan pembelajaran 

guru Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro 75,75 (baik). 

Berdasarkan hasil yang didapat diperoleh gambaran bahwa guru Bahasa 

Indonesia di Kecamatan Kuaro sudah baik dalam merencanakan 

pembelajaran. Walaupun demikiao masih sangat perlu peningkatan dan 

perbaikan perencanaan pembelajaran, karena nilai yang didapat masih 

jauh dari harapan. Diperlukao upaya agar rnencapai nilai yang lebih 

baik. Temuan basil penelitiao yang didapat perlu adanya beberapa 

perbaikan dan peningkatan yaitu; membuat dan rnerevisi silabus, 

membuat RPP, menyusun penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan 

penilaian keterampilan, serta menyusun program remedial dan program 

pengayaan. 
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b) Pelaksanaan pembelajaraQ 

Hasil temuan yang didapat dari hasil wawancara, pencermatan 

dokumen dan observasi, dan supervisi pembelajaran berupa kunjungan 

kelas yang meliputi : (1) Kegiatan pendahuluan, (2) Kegiatan inti, dan 

(3) Kegiatan penutup. 

Kegiatan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan analisis sesuai 

hasil wawancara, pencermatan dokumen terhadap guru, kepala sekolah 

dan urusan kurikuJum, serta supervisi kegiatan pembelajaran di kelas 

terhadap guru di 4 SMP di Kecamatan Kuaro dalam melaksanakan 

pembelajaran : 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

Proses pelaksanaan pembelajaran di kelas pada kegiatan 

pendahuluan yang disajikan guru Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

di 4 SMP di Kecamatan Kuaro diawali dengan salam dan dijawab 

siswa dengan jawaban salam, kemudian guru menanyakan 

kehadiran siswa, menyampaikan apersepsi dan motivasi, yang 

berisi; mengaitkan materi sekarang dengan materi sebelumnya} 

mengajukan pertanyaan yang menantang, menyampaikan manfaat 

materi pelajaran dikaitkan kehidupan sehari-hari, menyampaikan 

kemam-puan yang akan dicapai peserta didik, dan menyampaikan 

rencana kegiatan skenario pembelajaran, dan penilaian yang 

dilakukan. Tahapan pembelajaran pada kegiatan pendahuluan sudah 

terlihat penerapan aspek penguatan pendidikan karakter (PPK) 

sesuai Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. 
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Hasil temuan proses pembelajaran pada kegiatan pendahulun 

berdasarkan analisis hasil wawancara dan pencermatan dokumen 

dengan menggunakan instrumen, serta supervisi kegiatan pembe

lajaran di kelas, membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro sudah melaksanakan kegiatan penda

huluan dengan baik. Terdapat guru yang masih perlu sedikit per

baikan dalam skenario tahapan-tahapan kegiatan pendahuluan agar 

sesuai ketentuan penyajian pembelajaran kurikulum 2013. 

(2) Kegiatan Inti 

Proses pelaksanaan pembelajaran di kelas pada kegiatan inti 

yang disajikan guru Bahasa Indonesia kurikulum 2013 di SMP di 

Kecamatan Kuaro pada kegiatan inti, guru sudah menggunakan 

pendekatan saintifik 5M sesuai pendapat Majid (2015:5) pada 

kegiatan mengamati yang bertujuan agar pembelajaran berkaitan 

erat dengan konteks sesuai kenyataan yang dihadapi siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Proses mengamati fakta atau fenomena, 

mencari informasi, melihat, mendengar, membaca dan menyimak. 

Kemudian kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu proses 

membangun pengetahuan peserta didik dalam bentuk konsep, 

prinsip, prosedur, hukum dan teori, hingga berfikir metakognitif. 

Kegiatan selanjutnya guru membimbing siswa mencari infor

masilmengolah data sebagai bah.an untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Dilanjutkan kegiatan mengasosiasi pada tahap ini guru 

menjadi fasilitator dan motivator kegiatan berpikir siswa yang 
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bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan bersikap 

ilmiah. Data yang diperoleh siswa oleh guru dipandu untuk 

membuat klasifikasi, diolah dan ditemukan hubungan-hubungan 

yang spesifik, siswa menggunakan data atau informasi yang sudah 

dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka 

rumuskan. Pada kegiatan terakhir peserta didik mengkomunikasikan 

hasil pekerjaan yang telah disusun, baik secara bersama-sama dalam 

kelompok atau secara individu dari hasil kesimpulan yang telah 

dibuat bersama dengan dipandu oleh guru. Sejalan pendapat 

Sunardi dan Imam Sujadi (2017:3) menjelaskan bahwa tujuan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk : (a) Meningkatkan 

kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (b) Membentuk kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan suatu masalah secara sistematik (c) Memperoleh 

basil belajar tinggi (d) Melatih peserta didik dalam 

mengkomonikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis karya 

ilmiah, serta ( e) Mengembangkan karakter pesereta didik. 

Guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah 

menguasru materi pelajaran, mampu menerapkan strategi 

pembelajaran yang mendidik, menerapkan pendekatan saintifik 

dengan model pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan, 

memanfaatkan dan menggunakan sumber belajar/media pembe

lajaran, melibatkan peserta didik secara utuh dalam pembelajaran, 
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clan menggunakan penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam 

pembelajaran. 

Hasil temuan proses pembelajaran pada kegiatan inti ber

dasarkan analisis hasil wawancara dan pencennatan dokumen 

dengan menggunakan instrumen, serta supervisi kegiatan pembe

lajaran di kelas, membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro sudah melaksanakan kegiatan inti dalam 

pembeljaran dengan baik. Terdapat guru yang masih perlu sedikit 

perbaikan dalam skenario tahapan-tahapan kegiatan inti 

pembelajaran agar sesuai ketentuan penyajian pembelajaran 

kurikulum 2013 dengan menerapkan pendekatan saintifik learning. 

(3) Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup proses pembelajaran di kelas yang disajikan 

guru Bahasa Indonesia kurikulum 2013 di 4 SMP di Kecamatan 

Kuaro sesuai Pennendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar 

Proses. Guru sudah melakukan refleksi dengan membuat 

rangkuman yang melibatkan peserta didik, memberikan tes lisan 

dan tulisan, mengumpulkan basil kerja sebagai bahan portofolio, 

dan melaksa-nakan tindak lanjut dengan memberikan araban 

kegiatan berikutnya, serta menyampaikan program remedial bagi 

siswa yang belum mencapai KKM, dan program pengayaan bagi 

siswa yang melampaui KKM. 

Hasil temuan proses pembelajaran pada kegiatan penutup 

berdasarkan analisis hasil wawancara dan pencennatan dokumen 
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dengan menggunakan instrumen, serta supervisi kegiatan pembe

laj aran di kelas, membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro sudah baik dalam melaksanakan kegiatan 

penutup pembelajaran yang disajikan di kelas dengan baik. 

Terdapat guru yang masih perlu sedikit perbaikan dalam skenario 

tahapan-tahapan kegiatan penutup agar sesuai ketentuan penyajian 

pembelajaran kurikulum 2013. 

Berdasarkan basil penilitian pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan instrumen supervisi terhadap guru Bahasa Indonesia SMP 

di Kecamatan Kuaro, yang meliputi SMP Negeri 1 Kuaro diperoleh skor 

nilai 78, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kuaro diperoleh skor 

nilai 83, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Kuaro diperoleh skor 

nilai 80, dan guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kuaro diperoleh skor 

nilai 85. Nilai rata-rata pelaksanaan pembelajaran guru Bahasa 

Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro 81,50 (baik). Berdasarkan basil 

yang didapat diperoleh gambaran bahwa guru Bahasa Indonesia sudah 

baik dalam melaksanakan pembelajaran kurikulm 2013. Temuan yang 

didapat pada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru masih 

sangat perlu peningkatan dan perbaikan dalam menyajikan 

pembelajaran, agar mencapai nilai yang lebih baik. Dari basil penelitian 

yang didapat perlu beberapa perbaikan dan peningkatan, yaitu; pada 

kegiatan pendahuluan belum terlihat ada upaya guru mencari cara dalam 

memancing siwa agar mau bertanya, dan terdapat guru yang tidak 

menyampaikan skenario tahapan yang akan dilakukan dalam 
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pembelajaran. Pada kegiatan inti ada beberapa temuan, yaitu; guru 

belum menyampaikan materi secara sistematis dari mudah ke sulit, dari 

konkrit ke abstrak. Pengaturan alokasi waktu perlu diperhatikan karena 

tidak sesuai dengan rencana pada tahapan RPP. Perlu peningkatan 

kegiatan guru dalam merancang strategi yang mengarah pada 

kemampuan siswa untuk menganalisis (berpikir kritis). Media 

pembelajaran yang digunakan belum seluruhnya sesuai dan sebagian 

masih sangat sederhana. Pada kegiatan penutup masih ada guru tidak 

melakukan tindak lanjut pembelajaran dengan memberikan arahan untuk 

kegiatan selanjutnya. Misalnya dengan memberikan arahan pada siswa 

berkaitan kegiatan berikutnya. 

c) Tindak lanjut basil pembelajaran 

Hasil temuan yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan pen

cermatan dokumen terhadap tindak lanjut hasil pembelajaran berupa 

pengembangan penilaian yang meliputi : (1) Melaksanakan penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan, (2) Melakukan analisis butir soal 

dan membuat kisi-kisi soal, (3) Menganalisis hasil penilaian harian, ( 4) 

Melakukan program remedial, (5) Melakukan program pengayaan (6) 

Memiliki kumpulan soal-soal tes, (7) Melaksanakan penugasan ter

struktur, (7) Melaksanakan penugasan terstruktur, dan (8) Melaksa

nakan penugasan tidak terstruktur. 

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pembelajaran berdasarkan analisis 

sesuru hasil wawancara dan pencermatan dokumen dengan 

menggunakan instrumen yang disusun terhadap pelaksanaan tindak 
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lanjut hasil pembelajaran di 4 SMP di Kecamatan Kuaro, dideskripsikan 

sebagai berikut : 

(1) Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan 

Kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran berupa penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan telah 

dilaksanakan guru sesuai Panduan Penilaian oleh Pendidik dan 

Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang 

diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 

Tahun 2017. Penilaian sikap spiritual KI I dan sikap sosial KI 2 

dialkukan dengan jurnal observasi yang selalu dibawa guru setiap 

kegiatan mengajar. Untuk penilaian diri dan penilaian antar teman 

sudah dilakukan 1 kali menjelang kegiatan penilaian akhir semester 

(PAS). Penilaian pengetahuan dilakukan guru dengan tes tulis, tes 

lisan dan penugasan terstruktur (Pn dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur (KMTI), guru melakukan penilaian barian (PH), 

penilaian tengah semester (PTS), dan penilaian akhir semester 

(PAS). Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan teknik 

proyek, praktek, produk, dan fortofolio dengan tahapan (1) 

perencanaan penilaian, (2) penyusunan instrumen penilaian, (3) 

pelaksanaan penilaian, (4) pemanfaatan basil penilaian, dan (5) 

pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 

dan didukung dengan deskripsi yang diperoleh dari hasil portofolio. 

Hasil temuan aspek tindak lanjut basil pembelajaran berupa 

penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan 
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berdasarkan analisis hasil wawancara dan pencennatan dokumen 

dengan menggunakan instrumen, membuktikan bahwa guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecarnatan Kuaro sudah menyusun penilaian 

sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Terdapat 

guru yang men)'USun penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan 

penilaian keterampilan belum seluruhnya membuat sesuai dengan 

tahapan ketentuan berdasarkan buku Panduan Penilaian oleh 

Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama 

yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama Tahun 2017. 

(2) Melakukan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal 

Kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran berupa guru 

melakukan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal telah 

dilaksanakan guru. Aanalisis sudah menggunakan aplikasi anates 

dan kisi-kisi soal sudah menggunakan kartu soal. Analisis soal 

sudah dilakukan untuk penilaian harian, penilaian tengah semester 

dan penilaian semester. Untuk pembuatan kisi-ki dengan menggu

nakan kartu soal sudah dilakukan untuk kegiatan penilaian harian, 

penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. 

Hasil temuan dalam melakukan analisis butir soal dan membuat 

kisi-kisi soal berdasarkan analisis basil wawancara dan pencermatan 

dokumen dengan menggunakan instrumen, membuktikan bahwa 

guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah 

menyusun melakukan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal. 
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Narnun terdapat guru yang menyusun analisis butir soal dan 

membuat kisi-kisi soal belum seluruhnya membuat sesuai dengan 

ketentuan. 

(3) Menganalisis penilaian harian 

Kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran berupa guru 

menganalisis hasil penilaian harian sudah dibuat guru. Setiap 

selesai melaksanakan penilaian harian hasilnya dianalisis, kemudian 

didapatkan siswa yang tidak tuntas dan siswa yang tuntas sesuai 

KKM yang ditetapkan. Dari hasil analisis ini kemudian dilanjutkan 

dengan program remedial dan pengayaan. Cara yang dilakukan guru 

dengan tahapan seperti ini sesuai buku Panduan Penilaian oleh 

Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama 

yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama Tahun 2017. 

Hasil temuan dalam melakukan analisis penilaian harian yang 

dilakukan guru Bahasa Indonesia membuktikan bahwa guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah melakukan analisis 

penilaian harian. Namun terdapat guru yang melakukan analisis 

basil penilaian barian belum seluruhnya membuat sesuai dengan 

ketentuan. 

( 4) Melakukan program remedial 

Kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran berupa guru 

melakukan program remedial sudah dibuat guru. Setiap selesai 

melaksanakan penilaian harian hasilnya dianalisis, kemudian 
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didapatkan siswa yang tidak tuntas sesuai KKM yang ditetapkan. 

Dari hasil analisis ini kemudian dilanjutkan dengan program 

remedial. Program remedial dilakukan guru dengan membuat RPP 

remedial dan format laporan hasil remedial. Cara yang dilakukan 

guru dengan tahapan seperti ini sesuai buku Panduan Penilaian oleh 

Pendidik dan Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama 

yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 

Pertama Tahun 2017. 

Hasil temuan terhadap guru dalam melakukan program 

remedial yang dilakukan guru Bahasa Indonesia, membuktikan 

bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah 

melakukan program remedial. Namun terdapat guru yang 

melakukan program remedial terhadap siswa belum seluruhnya 

membuat sesuai dengan ketentuan. Ada guru yang membuat hanya 

sebagian saja, belum lengkap sesuai jumlah penilaian harian (PH) 

yang dilakukan. 

(5) Melakukan program pengayaan 

Kegiatan tindak lanjut basil pembelajaran berupa guru 

melakukan program pengayaan sudah dibuat guru. Setiap selesai 

melaksanakan penilaian harian hasilnya dianalisis, kemudian 

didapatkan siswa yang melampaui KKM yang ditetapkan. Dari hasil 

analisis ini kemudian dilanjutkan dengan program pengayaan. 

Program pengayaan dilakukan guru dengan membuat format 

pelaksanaan remedial. Cara yang dilakukan guru dengan tahapan 
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seperti ini sesuai buku Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan 

Pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2017. 

Hasil temuan terhadap guru dalam melakukan program 

pengayaan yang dilakukan guru Bahasa Indonesia, membuktikan 

bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah 

melakukan program pengayaan. Namun terdapat guru yang 

melakukan program pengayaan terhadap siswa belum seluruhnya 

membuat sesuai dengan ketentuan. Ada guru yang membuat hanya 

sebagian, dibuat dibuku catatan harian guru, belum lengkap sesuai 

j umlah penilaian harian (PH) yang dilakukan. 

(6) Memiliki kumpulan soal-soal tes 

Kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran berupa guru memiliki 

kumpulan soal-soal tes telah dilaksanakan dan diadministrasikan 

guru. Kumpulan soal-soal tes dikumpulkan dalam sati file bank 

soal. Kumpulan soal-soal tes sudah memuat kumpulan soal tes 

penilaian harian (PH), penilaian tengah semester (PTS), penilaian 

akhir semester (PAS), ujian sekolah (US), dan ujian nasional (UN), 

baik berbentuk pilihan ganda maupun uraian. 

Hasil temuan dalam melakukan guru sudah memiliki kumpulan 

soal-soal tes. Berdasarkan analisis basil wawancara dan 

pencennatan dokumen dengan menggunakan instrumen, 

membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di 

Kecamatan Kuaro sudah memiliki kumpulan soal-soal tes. Terdapat 
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guru yang memiliki kumpulan soal-soal belum seluruhnya 

diadministrasikan dengan baik. 

(7) Melaksanakan penugasan terstruktur 

Kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran berupa guru 

melaksanakan penugasan terstruk1ur sudah dilakukan guru. Setiap 

KD dianalisis oleh guru sesuai karakteristiknya, kemudian 

ditentukan kesesuaian jenis penugasan, apakah penugasan 

terstruktur atau tidak terstruktur yang akan diterapkan. Penugasan 

dilakukan dengan membuat format kisi-kisi penugasan terstruk:tur 

dan cara penilaiannya. Cara yang dilakukan guru dengan tahapan 

seperti ini sudah mengacu Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang 

Standar Proses. 

Hasil temuan terhadap guru dalam melakukan kegiatan 

penugasan terstruktur yang dilakukan guru Bahasa Indonesia, 

membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di 

Kecamatan Kuaro sudah melakukan penugasan terstruktur sesiai 

Kurikulum 2013. Namun terdapat guru yang melakukan penugasan 

terstruktur terhadap siswa belum seluruhnya membuat sesuai 

dengan ketentuan. Terdapat guru yang melakukan penugasan 

terstruktur hanya sebagian, kisi-kisi tidak dibuat dengan lengkap 

dan sesuai format, dan belum seluruhnya dilakukan berdasarkan 

analisis karakteristik KD. 
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(8) Melaksanakan penugasan tidak terstruktur 

Kegiatan tindak lanjut hasil pembelajaran berupa guru 

melaksanakan penugasan tidak terstruktur atau kegiatan mandiri 

tidak terstruktur (KMTT} sudah dilakukan guru. Setiap KO 

dianalisis oleh guru sesuai karakteristiknya, kemudian ditentukan 

kesesuaian jenis penugasannya, apakah penugasan terstruktur atau 

tidak terstruktur yang akan diterapkan. Penugasan dilakukan dengan 

membuat format kisi-kisi penugasan tidak terstruktur dan cara 

penilaiannya. Cara yang dilakukan dengan tahapan seperti ini sudah 

mengacu Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang Standar Proses. 

Hasil temuan terhadap guru dalam melakukan kegiatan 

penugasan tidak terstruktur yang dilakukan guru Bahasa Indonesia, 

membuktikan bahwa guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di 

Kecamatan Kuaro sudah melakukan penugasan tidak terstruktur 

sesuai Kurikulum 2013. Namun terdapat guru yang melakukan 

penugasan tidak terstruktur terhadap siswa belum seluruhnya 

membuat sesuai dengan ketentuan. Terdapat guru yang melakukan 

penugasan terstruktur hanya sebagian, kisi-kisi tidak dibuat dengan 

lengkap dan sesuai format, serta belum seluruhnya dilakukan 

berdasarkan analisis karakteristik KD 

Berdasarkan data hasil penilitian dengan menggunakan instrumen 

didapat dari guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Kuaro diperoleh skor 

nilai 66, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Kuaro diperoleh skor 

nilai 72, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Kuaro diperoleh skor 
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nilai 69, dan guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kuaro diperoleh skor 

nilai 75. Dari data administrasi tindak lanjut hasil pembelajaran yang 

diperoleh guru Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro dengan nilai 

rata-rata 70,05 (baik). Mengacu pada hasil yang didapat diperoleh 

gambaran bahwa guru Bahasa Indonesia baik dalam melaksanakan 

tindak lanjut hasil pembelajaran berupa penilaian dalam melaksanakan 

pembelajaran kurikulm 2013. Temuan hasil penelitian yang didapat 

menunjukkan masih sangat perlu perbaikan dan peningkatan. 

Diperlukan adanya peningkatan dan perbaikan tindak lanjut hasil 

pembelajaran berupa pengembangan penilaian dalam menerapkan 

pembelajaran Kurikulum 2013, agar sesuai ketentuan dan mencapai nilai 

yang lebih baik. 

2. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplementasikan kuriku

lum 2013 

Hasil temuan yang didapat berdasarkan analisis dari hasil wawancara, 

observasi dan pencermatan dokumen terhadap kendala guru dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 di Kecamatan Kuaro sesuai pendapat 

Hidayatullah (2014:16) yang meliputi : (1) Sulitnya mengubah maindset 

guru, (2) Perubahan proses pembelajaran dari teacher centered ke student 

centered, (3) Kurangnya penguasaan IT (4) Lemahnya penguasaan adminis

trasi (5) Rendahnya budaya membaca dan meneliti, (6) Kecenderungan guru 

lebih menekankan aspek kognitif, (7) Masih banyak guru yang belum mau 

menjadi guru pembelajar, dan (8) Tuntutan terhadap guru untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan. 
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Berdasarkan data hasil penilitian kinerja guru aspek kendala guru dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013, guru Bahasa Indonesia di Keca

matan Kuaro, dideskripsikan sebagai berikut : 

(1) Sulitnya mengubah maindset guru 

Dari basil analisis berdasarkan wawancam, observasi dan 

pencermatan dokumen aspek sulitnya mengubah maindset guru. 

Ditemukan guru Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro sudah 

melakukan perubahan pola berpikir, bertindak dan bekerja yaitu; terda

pat guru sudah belajar dan menggunakan IT baik dalam membuat 

administmsi maupun dalam kegiatan pembelajaran. Guru tidak lagi 

banyak ceramah dalam mengajar. Guru sudah terlihat menyiapkan diri 

dalam pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. Semua guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah sangat baik dalam 

mengubah maindset dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

(2) Perubahan proses pembelajaran dari teacher centered ke student centered 

Dari basil analisis berdasarkan wawancam, observasi dan 

pencermatan dokumen aspek perubahan proses pembelajaran dari 

teacher centered ke student centered. Ditemukan guru Bahasa Indonesia 

di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah melakukan perubahan proses 

pembelajaran dari teacher centered ke student centered, hal ini 

tergambar dari setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guru tidak 

lagi menggunakan ceramah, siswa difasilitasi untuk mengkonstruk 

pengetahuan terkait materi pelajaran. Siswa tidak lagi sebagai objek 

dalam kegiatan belajar mengajar, tetapi siswa sebagai subjek dalam 
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pembelajaran. Guru sudah terlihat menyiapkan diri sebagai motivator, 

fasilitator, inovator dan memberikan umpan balik dalam pembelajaran 

sesuai karakteristik Kurikulum 2013. Semua guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro sudah baik dalam proses pembelajaran dari 

teacher centered ke student centered. 

(3) Kurangnya penguasaan IT 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencennatan 

dokumen aspek kurangnya penguasaan IT. Ditemukan guru Bahasa 

Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro sudah melakukan perubahan diri 

dalam belajar IT, hal ini tergambar dari kemauan guru untuk lebih baik 

dalam penguasaan IT. Guru sud.ah belajar membuat media pembelajaran 

dengan power point, melakukan analisis soal, hasil penilaian harian, dan 

ulangan dengan program aplikasi. Guru sudah terlihat membekali diri 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Guru Bahasa Indonesia 

di 4 SMP di Kecarnatan Kuaro sudah baik dalam minat belajar IT. 

(4) Lemahnya penguasaan administrasi 

Dari hasiJ analisis berdasarkan wawancara, observasi dan 

pencennatan dokumen aspek lemahnya penguasaan administrasi oleh 

guru. Ditemukan guru Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro 

sud.ah berupaya melengkapi administrasi pembelajaran, beberapa kele

mahan yang terjadi disebabkan guru belum mendapatkan infonnasi 

secara utuh tentang Kurikulum. Semua guru Bahasa Indonesia di 4 SMP 

di Kecamatan Kuaro sud.ah baik dalam penguasaan administrasi 
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walaupun sangat perlu pengembangan untuk memahami dan melengkapi 

administrasi pembelajaran. 

(5) Rendahnya budaya membaca dan meneliti 

Hasil analisis berdasarkan wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen berkaitan dengan aspek rendahnya budaya membaca dan 

meneliti . Ditemukan guru Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro 

sudah berupaya meluangkan wak:tu untuk memperkaya wawasan dengan 

membaca, diperlukan upaya lebih serius dari guru karena banyak 

hambatan dan kurangnya motivasi yang membuat guru jarang membaca 

Sedangkan dalam hal kegiatan meneliti kurang sekali dilakukan guru, 

kalaupun dilakukan hanya untuk persyaratan kenaikan pangkat. Guru 

sudah terlihat berupaya utuk melakukan budaya membaca. Semua guru 

Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro masih kurang dalam 

budaya membaca dan meneliti. Terlebih lagi untuk kegiatan meneliti. 

Diperlukan kemauan untuk mengembangkan diri agar budaya membaca 

dan meneliti bisa terlaksana dengan baik. 

(6) Kecenderungan guru lebih menekankan aspek kognitif 

Dari basil analisis berdasarkan wawancara, observasi dan 

pencermatan dokumen aspek kecenderungan guru lebih menekankan 

aspek kognitif. Ditemukan guru Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan 

Kuaro sudah tidak lagi hanya menekankan aspek kognitif saja. Hal ini 

tergambar dari skenario pembelajaran yang memuat aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan, menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model pembelajaran yang sesuai. Kegiatan pembelajaran yang 
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disajikan guru sudah memuat aspek kognitif, apektif dan psikomotorik 

secara berimbang. Guru sudah menyiapkan diri dalam pembelajaran 

sesuai Kurikulum 2013. Guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan 

Kuaro sudah baik dalam menekankan aspek kognitif, apektif dan 

psikomotorik dalam proses pembelajaran sesuai Kurikulum 2013. 

(7) Masih banyak guru yang belum mau menjadi guru pembelajar 

Dari basil analisis berdasarkan wawancara, observasi dan 

pencermatan dokumen tentang aspek masih banyak guru yang belum 

mau menjadi guru pembelajar. Ditemukan guru Bahasa Indonesia SMP 

di Kecamatan Kuaro sudah menjadi guru pembelajar. Semua guru 

Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro terdaptar dan aktif 

sebagai anggota komunitas PKB, bahkan salah guru merupakan IN 

(Instruktur Nasional) untuk kegiatan PKB (Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan). Semua guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan 

Kuaro sudah sangat baik dalam hal menjadi guru pembelajar. 

(8) Tuntutan terhadap guru untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

Dari hasil analisis berdasarkan wawancara, observasi dan 

pencermatan dokumen berkaitan dengan aspek tuntutan terhadap guru 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Ditemukan guru Bahasa 

Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro sudah berupaya untuk terus 

menambah pengetahuan dan wawasan, misalnya dengan mengikuti 

MGMP, pelatihan, workshop, IHT, Bimtek baik yang dilakukan oleh 

sekolah maupun lembaga lainnya Guru sudah terlihat berupaya utuk 

menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka mengembangkan 
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diri untuk. mengimplementasikan Kurikulum 2013. Semua guru Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro baik dalam upaya menambah 

pengetahuan dan wawasan. 

Dari hasil analisi berdasarkan wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen aspek kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengim

plementasikan kurikulum 2013. Sesuai pendapat llidayatullah (2014:16) 

setidaknya ada 9 hal yang menjadi kendala guru dalam mengimple

mantasikan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan imple-mentasi Kurikulum 

2013 guru di 4 SMP Kecamatan Kuaro guru tidak mengalami kendala dalam 

penerapannya Pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 sudah baik. 

Walaupun sudah terlaksana dengan baik, perlu peningkatan secara 

berkelanjutan. Beberapa ha1 yang perlu peningkatan yaitu; kurangnya 

penguasaan IT oleh sebagian guru terutama dalam membuat media 

pembelajaran berbasis IT. Budaya membaca dan meneliti yang masih 

kurang, dan perlunya untuk terus menambah pengetahuan dan wawasan. 

Sehubungan dengan kendala guru dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013, diperlukan pengem-bangan kemampuan guru untuk terus berkreasi 

dan berinovasi dalam menerapkan kurikulum 2013. 

3. Cara peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

kurikurikulum 2013 

Hasil temuan berdasarkan analisis yang didapat dari basil wawancara, 

observasi dan pencermatan dokumen terhadap guru dalam hal cara 

peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 

2013 di Kecamatan Kuaro sesuai pendapat Sumarsono, (2012:36) yang 
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meliputi : (1) Musyawarah guru mata pelajaran, (2) Pelatihan, (3) Perte

muan ilmiah guru, (4) Lesson study, (5) Penelitian, (6) Guru berprestasi, (7) 

Seminar motivasi, (8) Lomba kreativitas guru, dan (9) Tulisan profesional. 

Berdasarkan data hasil analisis wawancara, observasi dan pencennatan 

dokumen dideskripsikan sebagai berikut : 

(1) Musyawarah guru mata pelajaran 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencennatan 

dokumen terhadap guru Bahasa Indonesia tentang aspek mengikuti 

musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Ditemukan guru Bahasa 

Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro sudah mengikuti kegiatan 

musyawarah guru mata pelajaran Semua guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro terdaptar sebagai anggota komunitas MGMP 

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran), yang pertemuannya dilakukan 

setiap bulan sekali, dan pembiayaan untuk kegiatan guru mengkuiti 

MGMP oleh setiap sekolah telah dianggarkan di dalam RK.AS. Sesuai 

hasil penelitian Riyani (2011 :139) menyimpulkan bahwa kearifan 

kelompok kerja guru dalam gugus sekolah berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan kinerja guru. Semua guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro sudah sangat baik dalam mengikuti kegiatan 

MGMP. Diharapkan terjadinya peningkatan kemampuan kinerja guru 

dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

(2) Pelatihan 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen tentang aspek guru mengikuti pelatihan. Ditemukan guru 
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Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro sudah mengikuti kegiatan 

pelatihan pendampingan Kurikulum 2013 di induk klaster atau tempat 

pelaksanaan kegiatan (TPK). Semua guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro sudah mengikuti pelatihan 

Kurikulwn 2013. Sesuai pendapat Sumarsono (2012:36) bahwa salah 

satu upaya meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran Kurilrulum 

2013 ialah dengan pelatihan. Semua guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di 

Kecamatan Kuaro sudah mengikuti kegiatan pelatihan dan sangat baik 

dalam mengikuti kegiatan. Diharapkan dengan pelatihan akan terjadi 

peningkatan kemampuan kinerja guru dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013. 

(3) Pertemuan ilmiah guru 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen tentang aspek guru mengikuti pelatihan. Ditemukan guru 

Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro belum pernah mengikuti 

kegiatan pertemuan ilmiah guru. Terdapat semua guru mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro belum pemah 

mengikuti pertemuan ilmiah guru. Sesuai temuan penelitian yang 

dilakukan oleh Riyani (2011:139) yang menyimpulkan bahwa 

pertemuan ilmiah yang diikuti guru berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan kinerja guru. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 

guru mau mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah, tetapi kegiatan seperti 

ini belum ada yang membentuk komunitas pertemuam ilmiah guru. 

Semua guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro belum 
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mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah guru. Diharapkan ke depan ada 

wadah yang memfasilitasi pertemuan ilmiah guru. 

(4) Lesson study 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dok:umen tentang aspek guru mengikuti pelatihan. Ditemukan guru 

Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro belum seluruhnya meng

ikuti kegiatan lesson study. Terdapat semua guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro hanya 1 orang guru yang 

mengikuti kegiatan lesson study di sekolahnya Sesuai pendapat 

Rahardjo (2014:43) mengatakan lesson study merupakan salah satu 

altematif dalam menyelesaikan masalah pembelajaran yang dihadapi 

guru. Dari basil wawancara menunjukkan guru antusias mau mengikuti 

kegiatan lesson study, tetapi kegiatan seperti ini belum diprogramkan 

disetiap sekolah. Dari semua guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di 

Kecamatan Kuaro baru 1 orang yang mengikuti kegiatan lesson study. 

Diharapkan ke depan ada upaya sekolah untuk memprogram kegiatan 

lesson study di setiap sekolah. 

( 5) Penelitian 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen tentang aspek guru melakukan penelitian. Ditemukan guru 

Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro belum seluruhnya 

melakukan kegiatan penelitian. Terdapat guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro hanya 2 orang guru yang 

sudah melakukan penelitian Sesuai pendapat Sanjaya (2014) bahwa 
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tujuan utama Penelitian Tindakan Kelas adalah peningkatan kualitas 

proses belajar dan kualitas hasil belajar, dimana peningkatan itu 

dilakukan secara praktis, yang artinya pelaksanaannya kadang tidak 

mempehatikan kaidah-kaidah ilmiah tetapi lebih kepada situasi dan 

kondisi yang secara nyata terjadi di lapangan. Diperlukan motivasi agar 

setiap guru mampu dan mau melakukan penelitian. 

( 6) Guru berprestasi 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen tentang aspek lomba guru berprestasi. Ditemukan guru Bahasa 

Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro belum pemah mengikuti kegiatan 

lomba guru berprestasi. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa guru 

belum mengikuti kegiatan lomba guru berprestasi disebabkan berbagai 

alasan, seperti sibuk dengan pekerjaan lain sehigga tidak sempat 

mempersiapkan diri, dan berbagai alasan lainnya Terdapat semua guru 

Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro belum pemah 

mengikuti kegiatan lomba guru berprestasi baik tingkat kecamatan atau 

pun tingkat kabupaten. 

(7) Seminar motivasi 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen tentang aspek guru mengikuti seminar motivasi. Ditemukan 

guru Bahasa Indonesia SMP di Kecarnatan Kuaro belum pemah 

mengikuti kegiatan seminar motivasi. Dari basil wawancara menun

jukkan bahwa guru belum pemah mengikuti kegiatan seminar motivasi, 

dengan alasan belum pemah diadakan seminar motivasi baik di tingkat 
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kecamatan atau kabupaten. Terdapat semua guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro belum mengikuti kegiatan seminar motivasi. 

Diharapkan ke depan ada wadah yang memfasilitasi kegiatan seminar 

untuk mengembangkan wawasan guru. 

(8) Lomba kreativitas guru 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen tentang aspek lomba kreativitas guru. Ditemukan guru Bahasa 

Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro belum pernah mengikuti kegiatan 

lomba kreativitas guru. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa guru 

belum mengikuti kegiatan lomba kreativitas guru disebabkan berbagai 

alasan, seperti sibuk dengan pekerjaan lain sehigga tidak sempat 

mempersiapkan diri, dan berbagai alasan lainnya. Sani (2013: 17) mene

gaskan " lomba kreativitas guru adalah ajang kemampuan guru yang 

mencerminkan kelancaran. keluwesan (palsitibilitas) dan orisinilitas 

dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi (mengembang

kan, memperkaya, memperinci) suatu gagasan". Lomba kreativitas guru 

seharusnya diikuti oleh guru sebagai upaya meningkatkan k.inerja 

sebagai guru profesional. Terdapat semua guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro belum pemah mengikuti kegiatan lomba 

kreativitas guru baik tingkat kecamatan atau pun tingkat kabupaten. 

(9) Tulisan profesional 

Berdasarkan analisis hasil wawancara, observasi dan pencermatan 

dokumen tentang aspek guru mengikuti pelatihan. Ditemukan guru 

Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro belum pemah menulis 
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tulisan profesional. Terdapat semua guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro belum pemah menulis tulisan 

profesional sesuai profesi sebagai ilmiah guru. Sesuai pendapat 

Rahardjo (2012:45) menulis tulisan profesional sangat mendukung 

profesi guru, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam 

berdiskusi dan memecahkan suatu masalah. Dari hasil wawancara 

menunjukkan bahwa guru belum menulis tulisan profesional Semua 

guru Bahasa Indonesia di 4 SMP di Kecamatan Kuaro belum menulis 

tulisan profesional. Diharapkan ke depan guru termotivasi untuk 

menulis tulisan profesional dalam mengembangkan profesi sebagai 

guru. 

Dari analisis hasil penilitian kinerja guru aspek upaya peningkatan 

kinerja guru Bahasa Indonesia SMP di Kecamatan Kuaro. Banyak hal yang 

perlu ditingkatkan, mengingat banyak upaya peningkatan kinerja guru sesuai 

pendapat Sumarsono (2012:36) yang belum dilakukan. Dari 9 komponen 

upaya peningkatan kinerja guru yang diteliti hanya aspek mengikuti MGMP 

dan mengikuti pelatihan yang sudah 100% dilakukan guru dengan baik, 

untuk kegiatan melakukan penelitian baru 2 orang guru yang sudah 

melakukannya atau 50%, dan kegiatan lesson study hanya 1 guru yang 

melaksanakan atau hanya 25%. Sedangkan untuk aspek lainnya; melakuka.D 

pertemuan ilmiah, mengikuti lomba guru berprestasi, seminar motivasi, 

lomba kreatifitas guru, dan menulis tulisan profesional belum pemah 

dilakukan sama sekali oleh guru. Dari hasil analisis data yang didapat 

menunjukkan bahwa cara peningkatan kinerja guru Bahasa Indonesia masih 
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A. Simpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan 

pada BAB IV tentang Evaluasi Kinerja Guru dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas VII Kurikulwn 2013 SMP di Kecamatan Kuaro, disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII Kurikulum 

2013 SMP di Kecamatan Kuaro 

Kinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran Kurikulum 2013 

yang meliputi aspek perencanaan pembelajar~ pelaksanaan pembelajaran, 

dan tindak lanjut hasil pembelajaran di 4 sekolah SMP di Kecamatan Kuaro 

Kabupaten Paser sudah baik. Hasil penelitian yang didapat dengan rata-rata 

76,66 ketegori (baik). 

Pada aspek perencanaan pembelajaran menunjukkan guru Bahasa 

Indonesia sudah merencanakan pembelajaran dengan baik, hal ini terlihat 

dari administrasi yang sudah dibuat guru. Meskipun demikian sangat perlu 

penyempurnaan untuk aspek menyusun silabus, menyusun RPP, menyusun 

penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, program 

remedial dan program pengayaan. Diperlukan peningkatan kinerja guru 

dalam membuat perencanaan pembelajaran agar sesuai ketentuan 

administrasi perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013. 

157 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 
I 

Pada aspek pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia bedasarkan 

pendekaan saintifik sesuai Kurikulum 2013 di 4 SMP di Kecamatan Kuaro 

menunjukkan kesesuaian tahapan pembelajaan Kurikulum 2013. 

Pelaksanaan pembelajaran sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai isi 

skenario pembelajaran mengacu lampiran IV Prmendikbud No. 81 A tahun 

2013. Pada kegiatan pendahuluan guru sudah memperhatikan kegiatan apa 

saja yang harus dilakukan. Pada kegiatan inti menunjukkan bahwa langkah-

langkah dalam kegiatan pembelajaran saintifik yaitu; mengamati, 

menanya, mencoba, mengasosiasi dan mengkomonikasikan tampak dalam 

kegiatan pembelajaran dan terlaksana dengan baik. Pada kegiatan penutup 

guru sudah melaksanakan sesuai skenario kegiatan yang harus dilakukan. 

Pada aspek tindak lanjut hasil pembelajaran berupa peniJaian, 

menunjukkan guru Bahasa Indonesia di SMP Kecamatan Kuaro sudah 

melakukan tindak lanjut hasil pembelajaran dengan baik, hal ini sesuai 

dengan proses yang telah dilakukan guru. Namun demikian sangat perlu 

penyempumaan untuk beberapa aspek, yaitu; penilaian sikap, pengetahuan 

dan keterampilan, analisis butir soal dan kisi-kisi soal, dan analisis hasil 

penilaian harian. Kesulitan guru dalam melaksanakan tindak lanjut basil 

pembelajaran berupa pengembangan penilaian, dilakukan dengan meman-

faatkan kegiatan MGMP untuk mengembangkan kemampuan guru dalam 

penilaian. 

2. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013 di Kecamatan Kuaro 
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lmplemantasi Kurikulum 2013 di 4 SMP di Kecamatan Kuaro untuk 

guru Bahasa Indonesia sudah terlaksana dengan baik. Beberapa kendala 

implementasi kurikulum 2013 di SMP Kecamatan Kuaro bagi guru Bahasa 

Indonesia yang perlu dikembangkan, yaltu; belum semua guru Bahasa 

Indonesia mampu menggunakan IT dalam pembelajaran dan membuat 

media pembelajaran berbasis IT, dan beJum semua guru membudayakan 

kegiatan membaca dan melakukan kegiatan penelitian, serta belum semua 

guru berupaya untuk terns menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

upaya mengembangkan diri datam mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

3. Cara peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia 

KurikuJum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro 

Cara peningkatan klnerja guru daJam pembeiajaran Kuriirulum 2013 

perlu pengembangan lebih lanjut, dari 9 aspek cara pengembangan yang 

diteliti hanya aspek mengikuti MGMP dan mengikuti pelatihan yang sudah 

dilakukan guru dengan baik, sedangkan untuk kegiatan melakukan 

penelitian hanya dilakukan oleh 2 guru, kegiatan lesson study hanya 

dilakukan 1 guru. Sedangkan aspek melakukan pertemuan ilmiah, meng

ikuti lomba guru berprestasi, seminar motivasi, lomba kreatifitas guru dan 

menulis tulisan profesional belum dilakukan guru Bahasa Indonesia di 4 

SMP di Kecamatan Kuaro. Dari hasil analisis data yang didapat 

menunjukkan bahwa cara perungkatan kinerja guru Bahasa Indonesia 

masih kurang. Diperlukan perencanaan program sekolah yang selaras 

dengan tuntutan perkembangan kurikulum, sehingga dapat berkonstribusi 

positif bagi peningkatan kinerja guru. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang evaluasi kinerja guru 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VII kurikulum 2013 SMP di 

Kecamatan Kuaro, dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Untuk guru 

Guru sebagai pelaksana terdepan dalam pembelajaran agar lebih 

proaktif untuk untuk mengetahui, memahami dan menerapkan Kurikulum 

2013. Guru harus menggunakan teknik jemput bola untuk terus mengem

bangkan diri untuk meningkatkan kinerja dalam implementasi Kurikulum 

2013. Tidak hanya menunggu sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah. 

Kiranya guru berusaha dengan serius untuk meningkatkan kemampuan 

dalam pembelajaran kurikulwn 2013 baik administrasi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan tindak lanjut hasil 

pembelajaran berupa pengembangan penilaian. 

2. Untuk kepala sekolah 

Kepala sekolah agar meningkatkan koordinasi dengan segenap 

pelaksana Kurikulum 2013 baik guru, komite sekolah, pengawas sekolah, 

dan orangtua siswa untuk mengatasi kendala pelaksanaan Kurikulum 2013. 

Disamping itu perlu merancang program untuk meningkatkan kinerja guru 

dengan barbagai program di sekolah dengan skala prioritas dan krusial bagi 

peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran. Setiap kegiatan yang 

mengarah kepada peningkatan kinerja guru agar difasilitasi oleh sekolah. 
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3. Untuk Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Paser) 

Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Paser ) agar secara rutin melakukan pendampingan terhadap guru, sehingga 

memperoleh umpan balik (feedback) mengenai kendala yang dihadapi guru 

dalam melaksanakan Kurikulum 2013. Setelah mengetahui kendala yang 

dialami guru, maka pemerintah daerah harus membentuk tim pendamping 

khusus yang bertugas untuk mendampingi dan mengarahkan para guru 

yang belum memahami sepenuhnya konsep Kurikulum 2013. Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser harus lebih menekankan dan 

menginstruksikan pelaksanaan tugas kepengawasan dan supervisi bagi para 

pengawas sekolah, agar pengawas sekolah lebih aktif dalam melakukan 

tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas. 
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Lampiran I 

Instrumen Lembar Observasi Perencanaan Pembelajaran : 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa Indonesia 
SMP Negeri I Kuara 
JI. Raya Km 114 Kuaro Kab. Paser 

No. Sub Kompooeo dan Butir Kompooen 

l. Guru membuat Program Tahu nan 
4 Jika menyusun program tahunan secara lengkap 86'Y<>-l 00% sesuai ketentuan dan 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 
3 Jika menyusun program tahunan secara /engkap 700/o-85% sesuai ketentuan tidak 

tersusun rapi serta dilandatangani oleh guru dan /cepala sekolah. 
2 Jika menyusun program tahunan be/um /engkap 55%-69% sesuai lcetentuan 

ketentuan, tidak lersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepa/a 
sekolah. 

l Jika menyusun program tahunan be/um lengkap 40'Y1r 54% sesuai ketentuan, tidak 
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Skor 

3 

2 

tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 0 

2. 

3. 

4. 

0 Jika menyusun program tahunan be/um len[.!kop <400/1, sesuai /cetentuan. 
Guru membuat program semester 
4 Jika menyusun program semester secara lengkap 86'Y1rlOO% sesuai ketentuan, 

dan tersusun rapi serta ditandatangani o/eh guru dan kepala sekolah. 
3 Jika menyusun program semester secara /engkap 70"/ir85% sesuai /cetentuan, 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 
2 Jika menyusun program semester be/um /engkap 55%-690AI, sesuai ketentuan, tidak 

tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 
I Jika menyusun program semester be/um /engkap 40%-54%, be/um sesuai /ceten

tuan, tidak tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepala 
se/colah. 

0 Jiko menyusun oro!lT'am semester be/um /engkOCJ <400AI sesuai ketentuan. 
Guru membuat dan merevisi silabus 
4 Jika menyusun dan merevisi si/abus secara lengkap 86'Yo-100% sesuai ketentuan 

dan tersusun rapi serta ditandatangani o/eh guru dan kepa/a sekolah. 
3 Jika menyusun dan merevisi silabus secara /engkap 70"/<r85% sesuai /cetentuan 

ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. tetapi tidak tersusun ropi. 
2 Jika menyusun dan dan merevisi silabus tidak /engkap 55%-69% sesuai ketentuan, 

dan tidak ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 
I Jika menyusun dan dan merevisi silabus tidak lengkap 40%- 54%, sesuai keten

tuan, tidak tersusun rapi, dan tidak ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 
0 Jiko menyusun dan merevisi silabus tidak /engkap <40"AI sesuai /cetentuan. 
Guru menyusun RPP Kurikulum 2013 
4 Jika guru menyusun RPP secara lengkap memuat minimal 9 komponen RPP, serta 

memuat PPK, literasi, 4C dan HOTS serta ditandatangani oleh guru dan kepa/a 
sekolah. 

3 Jika guru menyusun RPP secara lengkap memuat minimal 9 kamponen RPP, be/um 
seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS secara Ieng/cap serta 
ditandatangani o/eh guru dan kepala sekolah. 

2 Jika guru menyusun RPP be/um secara Ieng/cap memuat minimal 9 komponen RPP, 
dan be/um seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS serta bekum 
seluruhnya ditandatangani oleh gun1 dan /cepa/a sekolah. 

l Jika guru menyusun RPP be/um secara /engkap memuat minimal 9 kamponen RPP, 
be/um seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS serta be/um 
ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 

0 Ji/ca guru be/um menyusun RPP. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

G uru membuat dan menghitung KKM 
4 Jika menyusun dan menghitung KKM mengacu pada standar kcmpetensi lulusan 

dengan memperhatikan 3 aspek:kcmpleksitas, daya dulamg dan intake siswa, 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala selw/ah. 

3 Jika menyusun dan menghitung KKM mengacu pada standar kcmpetensi lulusan 
dengan memperhatikan 3 aspek:kcmpleksitas, daya du/cung dan intake siswa, tidak 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala selwlah. 

2 Jika menyusun dan menghitung KKM be/um seluruhnya mengacu pada standar 
kcmpetensi lulusan dengan memperhatikan 3 aspek:/r.ompleksitas, daya dukung 
dan intake siswa, serta be/um ditandatangani kepala selwlah. 

l Jika menyusun dan menghitung KKM sebagian be/um mengacu pada standar 
kcmpetensi lulusan dengan memperhatikan 3 aspek:komp/eksitas, daya dukung 
dan intake siswa, tidak ditandatangani oleh guru dan kepala seko/ah. 

0 Jika tidak memiliki oenetaoan KKM mata oelaiaran. 
G uru membuat administrasi pelaksanaan penilaian sikap 
4 Jika menyusun administrasi peni/aian sikap spiritual Kl I, sikap sosial Kl 2, 

penilaian diri don peniloian ontortemon dengon menggunakan jurnal observasi 
dan instrumen 86'Yo-I00"/6 sesuai ketentuan. 

3 Jika menyusun odministrasi penilaian sikop spiritual Kl I, sikap sosiol Kl 2, 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
dan ins/rumen 700/o-5% sesuai ketentuan. 

2 Jika menyusun administrasi peni/aian sikap spiritual Kl I, sikap sosial Kl 2, 
penilaian diri don penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
dan instrumen 55%-69% sesuai ketentuan. 

l Jika menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl I, sikap sosial KI 2, 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
dan instrumen 400/o-54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi peni/aian sikap spiritual Kl I, sikap sosial Kl 2, 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakon jurnal observasi 
dan instrumen < 400/6 sesuai ketentuan. 

Guru membuat admioistrasi pelaksanaan penilaian pengetahuan 
4 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 

perencanaan, penyusunan ins/rumen, pe/aksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian, dan pelaporan peniloian secara Iengkap 86'Yo-/00% sesuai ketentuon. 

3 Jika menyusun administrasi peniloian pengetohuan dilakukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pe/aksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian, don pelaporan peniloion secaro lengkap 70"/o-85% sesuai ketentuan. 

2 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen. pe/aksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian dan pelaporan penilaian 55'Yo-69% sesuai ketentuan. 

l Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
peni/aian dan pe/aporan penilaian 40'Yo- 54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dila/cukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pe/aksanaan penilaian. pemanfaatan hasil 
penilaian dan pelaooran peni/aian dibawah <40% sesuai ketentuan. 

Guru membuat administrasi pelaksanaan penilaian keterampilan 
4 Jika menyusun administrasi penilaian aspek peni/aian keterampilan dila/cukan 

dengan tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksonaan penilaian, 
pemanfaatan hasil penilaian, don pelaporan peni/aian secara /engkap 86'Yo-100% 
sesuai ketentuan. 

3 Jika menyusun administrasi penilaian aspek penilaian keterampilan dila/cukan 
dengan tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan peni/aian, 
pemanfaatan hasil penilaian, dan pe/aporan penilaian secara lengkap 70'Yo-85% 
sesuai ketentuan. 

2 Jika menyusun administrasi aspek penilaian keterampilan di/alcukan dengan 
tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, peloksonaon penilaian, peman
faatan hasil oenilaian dan pe/aporan penilaian 55'Yo-69% sesuai ketentuan. 
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9. 

10. 

I Ji/ca nrenyusun administrasi aspek peni/aian keJerampilan dilalwkan dengan 
tahapon: perencanaan, penyusunan instrumen, pe/aksanaan peni/aian, peman
faatan hasil penilaian dan pelaporan peni/aian 40'Y<>- 54% sesuai ketentuan. 

0 Ji/ca menyusun administrasi aspek peni/aian keterampilan dilakulcan dengan 
tahapan: perencanaan, penyusunan ins/rumen, pelaksanaan penilaian. peman
faatan hasil peni/aian dan pe/aporan penilaian dibawah <40% sesuai /ceJentuan. 

Guru menymun administrasi pela ksanaan progra m r emedial 
4 Ji/ca menyusun program remedial berdasarlcan analisis hasil penilaian harian (PH) 

da/am rang/ca memperbaiki proses pembe/ajaran sesuai j umlah PH, mengacu 
pada Slandar Peni/aian Pendidilcan. 

3 Ji/ca menyusun program remedial berdasarlcan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jum/ah PH, 
sebagian sudah mengacu pada Standar Peni/aian Pendidikan. 

2 Jika menyusun program remedial berdasarlcan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai dengan jumlah PH, 
sebagian kecil mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

1 Jika menyusun program remedial berdasarlcan ana/isis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jum/ah PH, 
be/um mengacu pada Standar Peni/aian Pendidilcan. 

0 Ji/ca be/um menyusun program remedial. 
G uru meoyusun administrasi pelaksanaan program pengayaan 
4 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 

(PH) dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran sesuai jum/ah PH, 
mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

3 Ji/ca menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran tidalc sesuai sesuaijumlah 
PH, sebagian sudah mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

2 Ji/ca menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil peni/aian harian 
(PH) da/am rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai denganjum/ah 
PH, sebagian kecil mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

I Ji/ca menyusun program pengayaan berdasarlcan analisis hasil peni/aian harian 
(PH) dalam rangka memperbailci proses pembelajaran tidalc sesuai sesuai jumlah 
PH, be/um mengacu pada Standar Peni/aian Pendidilcan. 

0 Jika be/um menyusun program pem!avaan. 

Skor peroleban 
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lampiran I 

fnstrumen Pcrencanaan Pembelajaran 

Administrasi Pcrcncanaan Pcmbelajaran 

Nama sekolah 
Nama Guru 
NIP 
Pangkat I Golongan 
Mata Pel~jaran 

KOMPONEN 
No. ADMINSTRASI 

PEMBELAJARAN 

I. Program Tahunan 

2. Program Semester 
3. Silabus 
4. RPP 
5. KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Pengetahuan 
8. Penilaian Keterampi lan 
9. Program Remedial 
10. Program Pengayaan 

SMP Negeri I Kuaro 
Rosmedi Si lalahi, S. Pd. 
19650807 20 I 408 2 00 I 
Penata Muda, Ill I a 
Bahasa lnd0nesia 

KONOlSI 

ADA TIDAK 4 

v v 
v \/ 

v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

Keterangan : 
86% - 100% = 4 (Ba ik Seka Ii) 
70% - 85% = 3 (Baik) 
55% - 69% = 2 (Cukup) 
40% - 54% = I (Kurang) 

< - 40% = 0 (Kurang sekali) 

SKOR 
KETERANGAN 

3 2 I 0 KETERCAPAIAN 

4 =Baik sekal i 
\/ 3 =Baik 
\/ 2 = Cukup 
v I = Kurang . 
II 0 = Ku rang sekal i 
v 

v' 

v 
v 

29 Nilai akhir : 
Nilai =------ x 100 % = Jl,fb 

10 73 

Nilai Akhir = Skor Perolehan : Skor Maksimal ( 40) x 100% 

Guru yang dinilai, 

~ 
Rosmedi Silalahi, S. Pd. 
NJP 19650807 20 I 408 2 00 I 

Paser, I 1 Januari 2018 
Penelif 
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Lampiran I 

Instrumen Lembar Observasi Perencanaan Pembelajaran : 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa Indonesia 
SMP Negeri 2 Kuara 
n. Raya Sandeley Km 99 Kuaro Kab. Paser 

170 

No. Sub Komponen dan Butir Komponeo Skor 

I. Guru membuat Program Tahunan 
4 Jika menyusun program tahunan secara Ieng/cap 86'Ycrl00% sesuai lcetentuan dan © 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 
3 Jika menyusun program tahunan secara lengkap 70%-85% sesuai ketentuan tidak 3 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 
2 Jika menyusun program tahunan be/um /engkap 55'Ycr69% sesuai lcetentuan 2 

ketentuan, tidak tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepala 
sekolah. I 

1 Jika menyusun program tahunan be/um lengkap 40",1,- 54% sesuai lcetenluan, tidak 
tersusun rapi serta be/um ditandatangani o/eh guru dan kepala sekolah. 0 

0 Ji/ca menyusun prowam tahunan be/um Ieng/cap <40"A> sesuai ketentuan. 
2. Guru membuat program semester 

4 Jika menyusun program semester secara lengkap 86%-100% sesuai lcetentuan, @) 
dan tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

3 Jika menyusun program semester secara lengkap 70%-85% sesuai ketentuan, 3 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 

2 Ji/ca menyusun program semester be/um Ieng/cap 55%-690/o, sesuai ketentuan, tidak 2 
tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru don kepala sekolah. 

I Ji/ca menyusun program semester be/um Ieng/cap 40"k54%, be/um sesuoi keten- 1 
tuan, tidak tersusun rapi serta be/um ditandatangani o/eh guru dan kepala 
sekolah. 0 

0 Jika menyusun prowam semester be/um Ieng/cap <40% sesuai ketentuan. 
3. Guru membuat dan merevisi silabus 

4 Jika menyusun dan merevisl si/obus secara lengkap 86'Ycrl00% sesuai kelentuan 4 
dan tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru don lcepala sekolah. 

3 Jika menyusun don merevisi silobus secara lengkap 70"/cr85% sesuoi ketentuan © 
ditondatangani oleh guru dan kepo/a seJco/oh, tetopi tidok tersusun ropi. 

2 Ji/ca menyusun dan dan merevisi silabus tidak Jeng/cap 55'Ycr69% sesuai ketentuan, 2 
dan tidalc ditandaJangani oleh guru don kepo/o sekolah. 

I Jika menyusun dan don merevisi silabus tidak lengkap 40"/cr 54%, sesuoi lceten- I 
tuan, tidak tersusun rapi, dan tidak ditandatangoni oleh guru don kepola sekolah. 

0 Jika menyusun don merevisi silabus tidok Ieng/cap <40% sesuoi ketentuan. 0 
4. Guru menyusun RPP Kurikulum 2013 

4 Jika guru menyusun RPP secora Jeng/cap memuot minimal 9 komponen RPP, serta 4 
memuat PPK, literasi, 4C dan HOTS serla ditandatangani oleh guru don kepala 
seko/ah. © 

3 Ji/ca guru menyusun RPP secara Ieng/cap 1ftemual minimal 9 komponen RPP, be/um 
se/uruhnya memual unsur PPK, literas~ 4C don HOTS secara Ieng/cap serta 2 
ditandatangani o/eh guru dan kepo/a selcolah. 

2 Jika guru menyusun RPP be/um secoro Ieng/cop memuat minimal 9 komponen RPP, I 
don be/um seluruhnya memuat unsur PPK. literasi, 4C dan HOTS serla bekum 
seluruhnya ditandatangani oleh guru dan kepala selcolah. 0 

1 Ji/ca guru menyusun RPP be/um secara Ieng/cap memuat minimal 9 komponen RPP, 
belum seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C don HOTS serta be/um 
ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 

0 Jika guru be/um menyusun RPP. 
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5. Guru membuat dan menghitung KKM 
4 Jilca menyusun don menghitung KKM Mengacu pada standar kompetensi /lll11San 4 

dengan memperhatilum 3 aspek:kompleksitas, daya dukung dan intake siswa, 
(JI tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala selrolah. 

3 Jika menyusun dan menghitung KKM mengacu pada standar kompetensi /11/usan 
dengan memperhatilcan 3 aspek:lwmpleksitas, daya dukung don intake siswa, tidak 2 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

2 Jika menyusun don menghitung KKM be/um seluruhnya mengacu pada standar I 
kompeJensi lulusan dengan memperhatilcan 3 aspek:kompleksitas, daya duhmg 
don intake siswa, serta be/um ditandatangani kepala sekolah. 0 

l Jilca menyusun don menghitung KKM sebagian be/um mengacu pada standar 
kompetensi lu/usan dengan memperhatilcan 3 aspek:lwmp/eksitas, daya dukung 
dan intake siswa, tidak ditandatangani o/eh guru don kepala sekolah. 

0 Jika tidak memi/iki penetapan KKM mata pe/ajaran. 
6. Guru membuat administrasi pelaksanaan peoilaian sikap 

4 Jika menyusun administrasi penilaian silcap spiritual Kl 1, sikap sosia/ Kl 2, 4 
penilaian diri don penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 

~ dan instrumen 869/o-1000,1, sesuai kelentuan. 
3 Jika menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl 1, sikap sosial Kl 2, 

penilaian diri don penilaian antarteman dengan menggunalcan jurnal observasi 2 
don ins/rumen 709/o-5% sesuai ketentuan. 

2 Jilca menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl 1, sikap sosial Kl 2, l 
peni/aian diri don penilaian antarteman dengan menggunakan jumal observasi 
don instrumen 559/o-69% sesuai ketentuan. 0 

I Jika menyusun administrasi peni/aian sikap spiritual Kl 1, sikap sosial Kl 2, 
peni/aian diri don penilaian antarteman dengan menggunalcan jurnal observasi 
dan instrumen 400/o-54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl 1, sikap sosial Kl 2, 
peni/aian diri don penilaian antarteman dengan menggunalcan jurnal observasi 
don ins/rumen < 400,1, sesuai k.etentuan. 

7. Guru membuat administrasi pelaksanaan penilaian pengetahuan 
4 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakulcan dengan tahapan: 4 

perencanaan, penyusunan instrumen, pe/aksanaan peni/aian, pemanfaatan hasil 

© penilaian, don pelaporan penilaian secara Ienglcap 869/o-l 00°/6 sesuai lcetentuan. 
3 Jika menyusun administrasi peni/aian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 

perencanaan, penyusunan instrumen. pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 2 
penilaian, don pelaporan penilaian secara /engkap 70%-85% sesuai ketentuan. 

2 Jika menyusun administrasi peni/aian pengetahuan dilakulum dengan tahapan: l 
perencanaan. penyusunan ins/rumen, pelalcsanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
peni/aian don pelaporan penilaian 559/o-69% sesuai ketentuan. 0 

I Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan di/akukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian don pelaporan peni/aian 400/o- 54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pe/alcsanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian don pe/af)Oran oenilaian dibawah <400,1, sesuai k.etentuan. 

8. Guru membuat administrasi pelaksanaan penilaian keterampilan 
4 Jika menyusun administrasi penilaian aspek penilaian keterampi/an dilakukan 4 

dengan tahapan: perencanaan, penyusunan ins/rumen, pelaksanaan penilaian, 

© pemanfaatan hasil penilaian, don pelaporan penilaian secara lengkap 869/o-100°,1, 
sesuai k.etentuan. 

3 Jilca menyusun administrasi penilaian aspek peni/aian keterampilan dilakulcan 2 
dengan tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelalcsanaan penilaian, 
pemanfaatan hasil penilaian, don pe/aporan penilaian secara /engkap 700/o-85% l 
sesuai ketentuan. 

2 Jika menyusun administrasi aspek penilaian keterampilan dilakulcan dengan 0 
tahapan: perencanaan. penyusunan instrumen, pelaksanaan p enilaian, peman-
faatan hasil oenilaian don pe/aporan peni/aian 559/o-69% sesuai keJentuan. 
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I Ji/ca menyusun administrasi aspelc penilaian lceterampilan dilakukan dengan 
tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, 
pemanfaatan has ii penilaian dan pelaporan peni/aian 40"/o- 54% sesuai /cetentuan. 

0 Ji/ca menyusun administrasi aspelc penilaian lceterampilan dilakukan dengan 
lahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, peman
faatan hasil penilaian dan pe/aooran penilaian dibawah <40".4, sesuai /cetentuan. 

9. Guru menyusun administrui pelaksanaan program remedial 

172 

4 Jika menyusun program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 4 
dalam rangka memperbailci proses pembelajaran sesuai jumlah PH, mengacu 
pada Standar Penilaian Pendidikan. 3 

3 Ji/ca menyusun program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam ranglca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jumlah PH, @ 
sebagian sudah mengacu pada Standar Peni/aian Pendidilcan. 

2 Jika menyusun program remedial berdasarlcan analisis ha.fil penilaian harian (PH) 1 
dalam ranglca memperbaiki proses pembelajaran tidalc sesuai dengan jumlah PH, 
sebagian lcecil mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 0 

l Ji/ca menyusun program remedial berdasarlcan ana/isis hasil penilaian harian (PH) 
da/am ranglca memperbaiki proses pembelajaran tidalc sesuai sesuai jumlah PH, 
be/um mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

0 Jika be/um menvusun orowam remedial. 
10. Guru menyusun administrasi pelaksanaan program pengayaan 

4 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 4 
(PH) dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran sesuai jumlah PH, 
mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 3 

3 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 
(PH) dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidalc sesuai sesuai jumlah @ 
PH, sebagian sudah mengacu pada Standar Peni/aian Pendidikan. 

2 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian I 
(PH) dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai dengan jumlah 
PH, sebagian lcecil mengacupada Standar Penilaian Pendidikan. 0 

1 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran tidalc sesuai sesuai jumlah 
PH, be/um mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

0 Jika be/um menvusun program oengavaan. 
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Lampiran 1 

Instrumen Perencanaan Pembelajaran 

Administrasi Perencanaan Pembelajarao 

Nama sekolah 
Nama Guru 
NIP 
Pangkat I Golongan 
Mata Pelajaran 

KOMPONEN 
No. ADMlNSTRASI 

PEMBELAJARAN 

1. Program Tahunan 

2. Program Semester 
3. Silabus 
4. RPP 
5. KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Pengetahuan 
8. Penilaian Keterampilan 
9. Program Remedial 
10. Program Pengayaan 

Keterangan : 
86% - 100% = 4 (Baik Sekali) 
70% - 85% = 3 (Baik) 
55% - 69% = 2 (Cukup) 
40% - 54% = 1 (Kurang) 

SMP Negeri 2 Kuaro 
Nurhaedah, S. Pd. 
19700217 200502 2 002 
Penata Tingkat 1, ill I d 
Bahasa Indonesia 

KONDISI 

ADA TIDAK 

v-
v 

v 
v-

v 
v 
v 
v 
v 
v 

< - 40% = 0 (Kurang sekali) 

SKOR 
KETERANGAN 

4 3 2 I 0 KETERCAP AIAN 

v 

v 4 = Baik sekali 
v 3 = Bail< 
v 2 =Cukup 
v l = Kurang 
v 0 = Kurang sekali 
v 
v 

v 
V' 

30 Nilai akhir : 
Nilai = ------ x 100 % =T!',~ 

10 TS 

Nilai Akhir = Skor Peroleban : Skor Maksimal ( 40) x 100% 

Paser, 23 Januari 2018 
Guru yang diniJai, Peneliti 

0/:(5} 
Nurhaedah, S. Pd. 
NIP 19700217 200502 2 002 
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Lampiran I 

Instrumen Lembar Observasi Perencanaan Pembelajaran : 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa Indonesia 
SMP Negeri 3 Kuara 
JI. Raya Lolo Km 125 Kuaro Kab. Paser 

No. Sub Komponen dan Butir Komponen 

1. Guru membuat Program Tahunan 
4 Jika menyusun program tahunan secara lengkap 86%-100% sesuai ketentuan dan 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 
3 Jika menyusun program tahunan secara Ieng/cap 700/o-85% sesuai ketentuan tidak 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 
2 Jika menyusun program tahunan be/um lengkap 55'Yo-69% sesuai ketentuan 

ketentuan, tidak tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepala 
seko/ah. 

l Jika menyusun program tahunan be/um Ieng/cap 400/rr 54% sesuai ketentuan, tidak 
· tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 

0 Jika menvusun Dr<X!Tam tahunan be/um lenf!kaD <400/o sesuai ketentuan. 
2. Guru membuat program semester 

4 Jika menyusun program semester secara /engkap 86'Yo-/00% sesuai ketentuan, 
dan tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah 

3 Jika menyusun program semester secara /engkap 700/o-85% sesuai ketentuan, 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah 

2 Jika menyusun program semester be/um lengkap 55%-69%, sesuai ketentuan, tidak 
tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah 

I Jika menyusun program semester be/um lengkap 400/o-54%, be/um sesuai keten
tuan, tidak tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepa/a 
sekolah. 

0 Jika menvusun orowam semester be/um /enr!lum <40% sesuai ketentuan. 
3. Guru membuat dan merevisi silabus 

4 Jika menyusun dan merevisi silabus secara lengkap 86'Yo-JOOO/o sesuai ketentuan 
dan tersusun rapi serta ditandatangani o/eh guru dan kepala sekolah. 

3 Jika menyusun dan merevisi silabus secara lengkap 700/o-85% sesuai ketentuan 
ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah, tetapi tidak tersusun rapi. 

2 Jika menyusun dan dan merevisi silabus tidak /engkap 55'Yo-69% sesuai ketentuan, 
dan tidak ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah 

I Jika menyusun dan dan merevisi silabus tidak lengkap 400/o- 54%, sesuai keten
tuan, tidak tersusun rapi, dan tidak ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

0 Jika menvusun dan merevisi silabus tidak /enf!kao <40% sesuai ketentuan. 
4. Guru menyusun RPP Kurikulum 2013 

4 Jika guru menyusun RPP secara lengkap memuat minimal 9 komponen RPP, serta 
memuat PPK, literasi, 4C dan HOTS serta ditandatangani o/eh guru dan kepala 
sekolah. 

3 Jika guru menyusun RPP secara Ieng/cap memuat minimal 9 komponen RPP, belum 
seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS secara lengkap serta 
ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah 

2 Jika guru menyusun RPP be/um secara lengkap memuat minimal 9 komponen RPP, 
dan be/um seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS serta bekum 
seluruhnya ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

I Jika guru menyusun RPP be/um secara lengkap memuat minimal 9 komponen RPP, 
belum seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS serta belum 
ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

0 Jika guru be/um menyusun RP P. 
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5. Guru me•bnt dan menghituog KKM 
4 Ji/ca merryusun don menghitung KKM mengacu pada standar kompetensi Jllhlsan 4 

dengan memperhatikan 3 aspek:kompleksilas, daya dukung don in/alee siswa, 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh gun dan kepala sekolah. © 

3 Jika menyusun don menghitung KKM mengacu pada standar kompetensi /ulusan 
dengan memperhatikan 3 aspek:kompleksitas, daya dukung dan intake siswa, tidak 2 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

2 Jika merryusun dan menghitung KKM be/um seluruhnya mengacu pada standar 1 
kompetensi lulusan dengan memperhatikan 3 aspek:kompleksitas, daya dukung 
dan intake siswa, serta be/um ditandatangani kepa/a seko/ah. 0 

l Jika menyusun dan menghitung KKM sebagian be/um mengacu pada standar 
kompetensi lulusan dengan memperhatikan 3 aspek:k.ompleksilas, daya dukung 
dan intake siswa, tidak ditandatangani o/eh guru dan kepala sekolah. 

0 Jika tidak memiliki penetapan KKM mata pe/ajaran. 
6. Guru membuat administrasl pelaksaoaan peoilaian slkap 

4 Jika menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl I, sikap sosial KI 2, 4 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
dan instrumen 86'Y~ I 00"/6 sesuai ketentuan. © 

3 Jika menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl I, sikap sosial KI 2, 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 2 
dan instrumen 70"/~5% sesuai ketenJuan. 

2 Jika merryusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl I, sikap sosial KI 2, I 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
don instrumen 55'Y~69% sesuai kelentuan. 0 

l Jika menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl I, sikap sosial Kl 2, 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
dan instrumen 400/~54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl I, sikap sosial Kl 2, 
penilaian diri dan penilaion antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
dan instrumen < 40"/6 sesuai ketentuan. 

7. Guru membuat administrasi pelaksaoaao peoilaian pengetahuan 
4 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 4 

p erencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian, dan pelaporan penilaian secara lengkap 86'Y~ I 00"/6 sesuai ketentuan. Q) 

3 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 2 
peni/aian, dan pelaporan penilaian secara lengkap 70%-85% sesuai lcetentuan. 

2 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilalcukan dengan tahapan: I 
perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian dan pelaporan peni/aian 55'Y~69% sesuai ketentuan. 0 

I Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan in.strumen, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian dan pelaporan penilaian 400/~ 54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakukan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pe/aksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian don pe/aporan peni/aian dibawah <40% sesuai kelentuan. 

8. Guru membuat adminutrasi pelaksaoaan penUaian keterampilan 
4 Jika menyusun administrasi peni/aian aspelc penilaian keterampilan dilakukan 4 

dengan tahapan: perenconaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan peni/aian, 
pemanfaatan hasil penilaian, don pe/aporan peni/aian secara Ieng/cap 86'Y~/00% © 
sesuai ketentuan. 

3 Jika menyusun administrasi p enilaian aspek penilaian keterampi/an dilakukan 2 
dengan tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, 
pemanfaatan hasil penilaian, don pelaporan peni/aian secara lengkap 70'Y~85% I 
sesuai /ceJentuan. 

2 Jika menyusun administrasi aspek penilaian keterampilan dilakukan dengan 0 
tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, peman-
faatan hasil penilaian don pe/aporan penilaian 55'Y~69% sesuai ketentuan. 
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I Ji/ca menyusun administrasi aspek penilaian keterampilan dilakulcan dengan 
tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, 
pemanfaatan has ii peni/aian dan pe/aporan penilaian 409/o- 54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi aspek penilaian keterampilan dilakukan dengan 
tahapan: p erencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan peni/aian, peman
faatan hasil penilaian dan pelaporan penilaian dibawah <40% sesuai ketentuan. 

9. Guru menyusun administrasi pelaksanaan program remedial 

176 

4 Jika menyusun program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 4 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran sesuai jumlah PH, mengacu 
pada Standar Penilaian Pendidikan. 3 

3 Jika menyusun program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembe/ajaran tidak sesuai sesuai jum/ah PH, © 
sebagian sudah mengacu pada Standar Peni/aian Pendidikan. 

2 Jika menyusun program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) I 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai dengan jum/ah PH. 
sebagian kecil mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 0 

I Jika menyusun program remedial berdasarkan ana/isis hasil peni/aian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jumlah PH. 
be/um mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

0 Jika be/um menyusun program remedial. 
IO. Guru menyusun administrasi pelaksanaan program pengayaan 

4 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 4 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran sesuai jumlah PH. 
mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 3 

3 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasi/ peni/aian harian 
(PH) da/am rangka memperbaiki proses pembe/ajaran tidak sesuai sesuai jum/ah © 
PH, sebagian sudah mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

2 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan ana/isis hasi/ penilaian harian I 
(PH) da/am rangka memperbaiki proses pembe/ajaran tidak sesuai denganjum/ah 
PH, sebagian kecil mengacu pada Standar Peni/aian Pendidikan. 0 

I Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembe/ajaran tidak sesuai sesuai jum/ah 
PH, be/um mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

0 Jika be/um menyusun proJ!l'am penf!avaan. 

Skor peroleban 30 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran I 

Instrumen Perencanaan Pembelajaran 

Administrasi Perencanaan Pembelajaran 

Nama sekolah 
NamaGuru 
NIP 
Pangkat I Gol ongan 
Mata Pelajaran 

KOMPONEN 
No. ADMINSTRASI 

PEMBELAJARAN 

l. Program Tahunan 

2. Program Semester 

3. Silabus 
4. RPP 
5. KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Pengetahuan 
8. Penilaian Keterampilan 
9. Program Remedial 
10. Program Pengavaan 

Keterangan : 
86% - 100% = 4 (Baik Sekali) 
70% - 85% = 3 (Baik) 
55%- 69% = 2 (Cukup) 
40% - 54% = 1 (Kurang) 

< - 40% = 0 (Kurang sekali) 

SMP Negeri 3 Kuaro 
Dwi Sartika, S. Pd. 
198112 11 200604 2 002 
Penata Tk l, ID I c 
Bahasa Indonesia 

KONDISI 

ADA TCDAK 4 

v v 

v v 
v 
v 
v 
v 
v 

v 
v 
v 

3 

v 
v 
v-

v-
v 

v 

Nilai Akhir = Skor Perolehan : Skor Maksimal ( 40) x I 00% 
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SKOR 
KETERANGAN 

2 1 0 KETERCAPAIAN 

4 = Baik sekali 

3 =Baik 
2=Cukup 
1 = Kurang 
0 = Kurang sekali 

v 
v 

Nilai akhir : 

Paser, 5 Pebruari 2018 
Peneliti, 

lH:X .. 
Dewi Sartika. S. Pd. 
NIP 19811211 200604 2 002 
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Lampiran I 

Instrumen Lembar Observasi Perencanaan Pembelajaran 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa Indonesia 
SMP Negeri 4 Kuara 
n. K.H. Ahmad Dahlan Desa Kendarom Kee. Kuaro Kab. Paser 

No. Sub Komponen dan Butir Komponen Skor 

I. Guru membuat Program Tahuoao 
4 Jika menyusun program tahunan secara lengkap 86'YtrlOOOA> sesuai ketentuan dan © 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 
3 Jika menyusun program tahunan secara Ieng/cap 70%-85% sesuai ketentuan tidalc 3 

tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan /cepala sekolah. 
2 Ji/ca menyusun program tahunan be/um lengkap 55'Ytr69% sesuai /cetentuan 2 

/cetentuan, tidak tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan /cepala 
sekolah. l 

l Ji/ca menyusun program tahunan belum Ieng/cap 400/tr 54% sesuai ketentuan, tidak 
tersusun rapi serta be/um ditandatangani o/eh guru dan kepa/a selcolah. 0 

0 Ji/ca menyusun program tahunan belum lendao <40% sesuai /cetentuan. 
2. Guru membuat program semester 

3. 

4. 

4 Jika menyusun program semester secara /engkap 86'Ytrl00% sesuai /cetentuan, © 
dan tersusun rapi serta ditandatangani o/eh guru dan kepala sekalah. 

3 Ji/ca menyusun program semester secara lengkap 700/&-85% sesuai /cetentuan, 3 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan /cepala se/wlah. 

2 Ji/ca menyusun program semester be/um lengkap 55'Ytr69"AI, sesuai /cetentuan, tidak 2 
tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan /cepala selcolah. 

I Jika menyusun program semester be/um lengkap 400/tr54%, be/um sesuai /ceten- I 
tuan, tidak tersusun rapi serta be/um ditandatangani oleh guru dan kepala 
selcolah. 0 

0 Jika menyusun program semester be/um Ieng/cap <40% sesuai lcetentuan. 
Guru membuat dao merevisi silabus 
4 Jika menyusun dan merevisi silabus secara lengkap 86'Ytr100% sesuai lcetentuan 

dan tersusun rapi serta ditandatangani o/eh guru dan kepa/a sekolah. 
3 Ji/ca menyusun dan merevisi silabus secara lengkap 700/&-85% sesuai /cetentuan 

ditandatangani o/eh guru dan kepa/a sekolah, tetapi tidak tersusun rapi. 
2 Jika menyusun dan dan merevisi silabus tidak Ieng/cap 55%-69"AI sesuai /cetentuan, 

dan tidak ditandatangani oleh guru dan kepala seko/ah. 
I Ji/ca menyusun don dan merevisi silabus tidak Ieng/cap 400/tr 54%, sesuai /ceten

tuan, tidak tersusun rapi, dan tidak ditandatangani oleh guru don lcepala selcolah. 
0 Ji/ca menyusun dan merevisi silabus tidak Ieng/cap <40% sesuai /cetentuan. 
Guru meoyusuo RPP Kurikulum 2013 
4 Jika guru menyusun RPP secara lengkap memuat minimal 9 komponen RPP, serta 

memuat PPK, literasi, 4C dan HOTS serta ditandatangani oleh guru dan lcepala 
sekolah. 

3 Ji/ca guru menyusun RPP secara Ieng/cap memuat minimal 9 lcomponen RPP, belum 
se/uruhnya memuat unsur PPK, literas~ 4C dan HOTS secara Ieng/cap serta 
ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 

2 Ji/ca guru menyusun RPP be/um secara Ieng/cap memuat minimal 9 lcomponen RPP, 
dan be/um seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS serta bekum 
seluruhnya ditandatangani oleh guru dan /cepala sekolah. 

1 Jika guru menyusun RPP be/um secara /engkap memuat minimal 9 komponen RPP, 
belum seluruhnya memuat unsur PPK, literasi, 4C dan HOTS serta be/um 
ditandatangani oleh guru dan kepala selwlah. 

0 Jika guru be/um menyusun RPP. 

4 

2 

0 

4 

2 

0 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



179 

5. Guru membuat dan meog~ituag KKM 
4 Jilw menyusun dan menghitung KKM mengacu pada standar kompeJensi lulusan 4 

dengan memperhatilwn 3 aspek:komp/eksitas, daya dukung dan intake siswa.. 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. Q) 

3 Jilw menyusun dan menghitung KKM mengacu pada standar kompetensi lulusan 
dengan memperhatilwn 3 aspek:kompleksitas, daya dukung dan intake siswa, tidak 2 
tersusun rapi serta ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

2 Jilw menyusun dan menghitung KKM be/um seluruhnya mengacu pada standar 1 
kompetensi lulusan dengan memperhatilwn 3 aspek:kompleksitas, daya dukung 
dan intake siswa.. serta be/um ditandatangani kepala sekolah. 0 

1 Jilw menyusun dan menghitung KKM sebagian be/um mengacu pada standar 
kompetensi lulusan dengan memperhatilwn 3 aspelc:kompleksitas, daya dukung 
dan intaA.e siswa, tidak ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

0 Jilw tidak memiliki penetanan KKM mala oelaiaran. 
6. Guru membuat administrasi pelaksanaan penilalan sikap 

4 Jilw menyusun ad.ministrasi penilaian sikop spiritual Kl I, silwp sosial Kl 2, 4 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jumal observasi 
dan instrumen 86'Yo-I 00"/6 sesuai ketentuan. ~ 

3 Jilw menyusun administrasi penilaian silwp spiritual Kl /, silwp sosial Kl 2, 
penilaian diri dan peni/aian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 2 
dan instrumen 70"/o-5% sesuai lcetentuan. 

2 Jika menyusun administrasi penilaian silwp spiritual Kl I, silcap sosial Kl 2, I 
peni/aian diri dan penilaian anlarteman dengan menggunalwn jurnal observasi 
dan instrumen 55'Yo-69% sesuai lcetentuan. 0 

1 Jilw menyusun administrasi penilaian silwp spiritual Kl /, silwp sosial Kl 2, 
peni/aian diri dan peni/aian anlarteman dengan menggunalwn jurnal obseM1asi 
dan instrumen 40"/o-54% sesuai ketentuan. 

0 Jilw menyusun administrasi penilaian sikap spiritual Kl 1, sikap sosial Kl 2, 
penilaian diri dan penilaian antarteman dengan menggunakan jurnal observasi 
dan instrumen < 40",1, sesuai ketentuan. 

7. Guru membuat administrasi pelaksanaan penilaian pengetahuan 
4 Jilw menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakulwn dengan tahapan: 4 

perencanaan, penyusunan ins/rumen, pelaksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian, dan pelaporan penilaian secara Ieng/cap 86%-100"/6 sesuai ketentuan. © 

3 Jilw menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakulwn dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pelalcsanaan peni/aian, pemanfaatan hasil 2 
penilaian, dan pelaporan penilaian secara Ieng/cap 70"/o-85% sesuai ketentuan. 

2 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakulwn dengan tahapan: I 
perencanaan, penyusunan instrumen, pe/aksanaan peni/aian, pemanfaatan hasil 
penilaian dan pelaporan penilaian 55'Yo-69% sesuai ketentuan. 0 

I Jilw menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakulwn dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pe/alcsanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
peni/aian dan pelaporan penilaian 400/o- 54% sesuai ketentuan. 

0 Jika menyusun administrasi penilaian pengetahuan dilakulcan dengan tahapan: 
perencanaan, penyusunan instrumen, pe/aksanaan penilaian, pemanfaatan hasil 
penilaian dan pe/aooran peni/aian dibawah <40"/6 sesuai lcetentuan. 

8. Guru membuat administrasi pelaksanaan penilaian keterampilan 
4 Jika menyusun administrasi peni/aian aspek penilaian keterampilan dilakukan 4 

dengan tahapan: perencanaan, penyusunan ins/rumen, pelalcsanaan peni/aian, 
pemanfaatan hasil peni/aian, dan pelaporan penilaian secara Ieng/cap 86'Yo-100"/6 © 
sesuai ketentuan. 

3 Jika menyusun ad.ministrasi penilaian aspek penilaian keterampilan dilakulwn 2 
dengan tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pe/alcsanaan penilaian, 
pemanfaatan hasil peni/aian, dan pelaporan p enilaian secara Ieng/cap 70"/o-85% I 
sesuai lcetentuan. 

2 Jika menyusun administrasi aspek penilaian lceterampilan dilakukan dengan 0 
tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan penilaian, peman~ 
faatan hasil penilaian dan pelaporan penilaian 55'Yo-69% sesuai lcetentuan. 
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I Jika menyusun administrasi aspek penilaian k.eterampilan dilalctJcan dengan 
tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pelalcsanaan penilaian, 
pemanfaatan has ii peni/aian dan pelaporan penilaian 40%- 54% sesuai k.etenhlan. 

0 Jika menyusun administrasi aspek penilaian keterampi/an dilalcukan dengan 
tahapan: perencanaan, penyusunan instrumen, pe/alcsanaan peni/aian, peman
faatan hasi/ peni/aian dan pelaporan peni/aian dibawah <40% sesuai k.etentuan. 

9. Guru menyusun administrasi pelaksanaan program remedial 

180 

4 Jika menyusun program remedial berdasarlr.an analisis hasil penilaian harian (PH) 4 
da/am rangka memperbaiki proses pembelajaran sesuai jum/ah PH, mengacu 
pada Standar Penilaian Pendidikan. Q) 

3 Jika menyusun program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jumlah PH, 2 
sebagian sudah mengacu pada Standar Peni/aian Pendidikan. 

2 Jika menyusun program remedial berdasarlr.an analisis hasil penilaian harian (PH) I 
da/am rangka memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai dengan jumlah PH, 
sebagian k.ecil mengacu pada Standar Penilaian Pendidik.an. 0 

I Ji/ca menyusun program remedial herdasarlr.an analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jum/ah PH, 
be/um mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

0 Jika be/um menvusun orowam remedial. 
IO. Guru menyusun administrasi pelaksanaan program pengayaan 

4 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 4 
(PH) dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran sesuai jumlah PH, 
mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. © 

3 Ji/ca menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasi/ penilaian harian 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembe/ajaran tidak sesuai sesuai jumlah 2 
PH, sebagian sudah mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

2 Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian I 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai dengan jumlah 
PH, sebagian kecil mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 0 

I Jika menyusun program pengayaan berdasarkan analisis hasi/ peni/aian harian 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembe/ajaran tidak sesuai sesuai jumlah 
PH, be/um mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

0 Jika be/um menvusun vrowam oenf!avaan. 

Skor peroleban 3Z 
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Lampiran 1 

lnstrumen Perencanaan Pembelajaran 

Administrasi Perencanaan Pembelajaran 

Nama sekolah 
NamaGuru 
NIP 
Pangkat I Golongan 
Mata Pelajaran 

KOMPONEN 
No. ADMINSTRASI 

PEMBELAJARAN 

I. Program Tahunan 
2. Program Semester 
3. Silabus 
4. RPP 
5. KKM 
6. Penilaian Sikap 
7. Penilaian Pengetahuan 
8. Penilaian Keterampilan 
9. Program Remedial 
10. Proiuam Pen2avaan 

Keterangan : 
86% - 100% = 4 (Baik Sekali) 
70% - 85% = 3 (Baik) 
55% - 69% = 2 (Cukup) 
40% - 54% = 1 (Kurang) 

SMP Negeri 4 Kuaro 
Pumiawan, S. Pd. 
197210291998021002 
Pembina Tk I, fV I b 
Bahasa Indonesia 

KONDISl 

ADA TIDAK 

v 
v 

v 

v 

..... 
ir 

v 

v 

v 
v 

< - 40% = 0 (Kurang sekali) 

SKOR 
KETERANGAN 

4 3 2 1 0 KETERCAPAIAN 

v 

v 4 = Baik sekali 
v 3 = Baile 
v 2 =Cukup 
v I= Kurang 
v- 0 = Kurang sekali 
v 
.,,. 
..... 
v 

Nilai = ~~-- x 100 % =~ 00 "tO I 8() 
Nilai akhir : 

Nilai Akhir = Skor Peroleban : Skor Maksimal ( 40) x 100% 

Paser, 7 Pebruari 2018 
Peneliti 

Pum awan, S. Pd. 
NIP 19721029 199802 1 0 
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Aspek yang Diamati Ya Tidak Cata tan 
. . I 

7. Melaksanakan pcmbelajaran sesuai dengan alokasi waktu ~.,.o ,:_1~¥J!~ 
yang direncanabn. v ~~ /'tltt01fjf • .., 

"~" Penerapao Pendeka/MI scientific 

1. Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. 
v 

2. Memancing peserta didik untuk: bertanya. 
v 

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. v 
4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. v 

I 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. v jlf) ~ llrlA !IL-. ~;,~~ 
p'!'J;ftll.. '"~ 

6. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar v 
.......... - 'vr .......... .. ,,_,~, 

(proses berpikir yang logis dan sistematis). 
7. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. v 

Pemaofaatao Sumber Belajar/Media dalam Pembelajanm 

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber 
belajar pembelajaran. v 

2. Meounjukkan keterampilan dalam pengguoaan media 8.JMM M~"-'<Nt "1(.-

pembelajaran. v ~;I( f~ -"11'1" 
/..t.Jc{~ 

' I ' • I 

3. Meoghasilkan pcsan yang menarik. v i~ ;::;T\_,IL::c -.V?IVI • 

4. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber - .., 

belajar pembelajaran. v 
5. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media v µ,J.t-.P.;~1:.1( II~:: 

oembelajaran. jlU~ tl~ - ~·" 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran - .. 

I. Menumbuhkan partisipasi aktifpeserta didik melalui 
\/ interaksi guru, peserta didik, sumber belajar. 

2. Merespon positifpartisipasi peserta didik. v 

3. Menuojuk.kan sikap terbuka terhadap respons peserta v didik. 
4. Menunjukkan bubungan antar pribadi yang kondusif. 

v 
5. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik 

dalam belajar. \/ 
Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam 
Pembelajarao 

1. Meoggunakan bahasa lisan secarajelas dan lancar. v 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 
\/ 

Kegiatan Penutup 

Penutup pembelajaran 

1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan v melibatkan peserta didik. 
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2. 

3. 

4. 

Aspek yang Diamati Ya 

Memberikan tes lisan atau tulisan . v 
Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan 
oortofolio. v 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan kegiatan berikutnya, remedi atau tugas 
nen2avaan. 

Banvaknya iawaban Ya 
;1 

Total Skor !I 
Nllai = -------------- x 100 --;;-;; >< l (/'() z. ~ 77,so (_79) 

40 

Guru mata pelajaran, 

Rosmedi Silalahi. S. Pd. 
NIP 19650807 201408 2 001 

184 

Tidak Cata tao 

. . 
1iJ'*- .. ·" "' Ut~ 

v ~id: put--,,~,.,." . 

9 

Paser, 25 Januari 2018 ;;_, 
~ · 
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Lampiran I 

Jnstrumen Pelaksanaan Pembelajaran 

Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sekolah 
NamaGuru 
NIP 

: SMP Negeri 2 Kuaro 
: Nurbaedah, S. Pd. 

Mata Pelajaran 
Materi 
Kelas/Semester 
Alokasi waktu 

: 19700217 200502 2 002 
: Bahasa Jndonesia 
: ,M,,... (,,A_..;. fP.11'1 f:u.,,, , bU r, ~).",., J.a., ~ya1'r 
: VTI / Genap 

l .l' Lto 1>1t,,;t { 1 pctft.rntlllll) 

Aspek yang Dia ma ti Ya 

Kegiatan Pendab11luan 

Apersepsi dan Motivasi 

1. Mengaitkan materi pembelajaran sekaraog dengan 
oeo~alaman oeserta didik atau pembelajaran sebelumnya v 

2. Mengajukao pertanyaan menantang. 

3. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 

4. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. v 
Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatao 

I. Menyampaikan kemampuan yang akao dicapai peserta v 
didik. 

2. Meoyampaikan rencana kegiatao misalnya, individual, 
kerja kelompok, dan melakukao observasi. v 

Kegiatan Inti 

Penguasaan Materi Pelajarao 

1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 
\/ 

pembelajaran. 
2. Kemampuan mengkaitkan materi dengan peogetahuan lain v yang relevan, perkembangan lptek , dan kehidupan nyata. 
3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan 

\/ tepal 
4. Meoyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari 

konkrit ke abstrak) 

Peoerapao Strategi Pembelajarao yang Mendidik 

1. Melaksaoakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi v 
yang akao dicapai. 

2. Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksplorasi, v 
elaborasi dan kontirmasi. 

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtul 

4. Menguasai kelas. v 
5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. v 
6. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

\/ 
tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 

185 

Tidak Cata tan 

I 

v ~"9 "ut"918~1;.11t 
\/ p'J:;i .S Ownt , :J. 

l'f~~•-ltA 1n .... .. ..., ., ,.,. 

;!/~. ~(1.;:p~~ :·J'Jilfi.l~ 
hit"'· 

•I 

v 
~ l4 I\ ,.., Q.ttl'I ,,_.,,,, 

.1.' a.JU. '<i4Nf ,..""' ... 

' 

v ~~(/Uf~ 
./. · ~ _111 ... Ahut 

inJu-u .. ...., I 
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Aspek yang Diamati Ya Tid•k Cata tan 

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai deogan alokasi waktu ltlo l~' ~,,,,. ~ -
yang direncanakan. v .b,. J~u~· J.t'!J'"' 

n / ... - ,. - ' - I> OA' 

Penerapan Pendekltla scientific - - -

I. Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. 
v 

2. Memancing peserta didik untuk bertanya ~ ~"·~~"J""' v tJo.( CM> ,,, '-" ! ""~ 
• ~ ,J 

3. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. -- ..., . 
v 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. v 
5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. v 6~~~ tf'tWA -

• .- - .- _,II ... A _.. - ,.., .. ..,, 'I 

6. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses 
. . .. 'J 

betpikir yang logis dan sistematis). v 

7. Menyajik.an kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. v 

PemanCaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

I. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar 
pembelajaran. v 

2. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 
pembelajaran. v 

3. Menghasilkan pesan yang menarik. v 

4. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar 
pembelajaran. v 

5. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media v pembelajaran. 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

1. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi 
guru, peserta didik, sumber belajar. v 

2. Merespon positif partisipasi peserta didik. v 

3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. v 

4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. v 

5. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam 
belajar. v 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran 

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. ..,/ 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. v 
Kegiatan Penutup 

Penutup pembelajaran 

1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan v melibatkan peserta didik. 
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Aspek yang Diamati Ya 

2. Memberikan tes lisan atau tulisan . v 
3. Mengumpulkan basil kerja sebagai bahan 

oortofolio. t/ 

4. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan kegiatan berikutnya, remedi atau tugas I/ 
oeni:tavaan. 

Banyaknya iawaban Ya 
33 

Total Skor 
~~ 'I- in, Z, ~ Bz./~b (83) Nllai = ----------------- x I 00 

40 

Guru mata pelajaran, 

urRomli 
(Ji;(5J 

19671121 199803 l 006 NIP I 9700217 200502 2 002 

187 

Tidak Cata tan 

1 

Paser, 30 Januari 2018 
Peneliti/supervisor, 
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Lamp/ran 1 

lnstrumen PelakstUUUlll Pembelajaran 

Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sekolah 
NamaGuru 
NIP 
Mata Pelajaran 
Materi 
Kelas/Semester 
Alokasi waktu 

: SMP Negeri 3 Kuaro 
: Dewi Sartika. S. Pd. 
: 198112112006042 002 
: Bahasa Indonesia 
: 1J.. CtN.f~ FJJ_ 
: Vll / Genap 
: J X '-fO 111t.11it- (_I p(.rt trt1•''"') 

Aspek yang Diamati 

Kegiatan Pendahuluao 

Apersepsi dan Motivasi 

1. Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 
oengalaman oeserta didik atau oembelaiaran sebelumnva. 

2. Mengajukan pertanyaan menantang. 

3. Menyampaikan manfaat materi pembelajaran. 

4. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

I. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta 
didik. 

2. Menyampaikan rencaoa kegiatan misalnya, individual, 
kerja kelompok, dan melakukan observasi. 

Kegiabo Inti 

Peoguasaan Materi Pelajarao 

I. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 
pembelajaran. 

2. Kemampuan meogkaitkan materi dengan pengetahuan lain 
yang relevan, perkembangan Iptek , dao kehidupan nyata. 

3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan 
tepat. 

4. Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari 
konkrit ke abstrak) 

Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik 

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai. 

2. Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen eksploras~ 
elaborasi dan konfinnasi. 

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 

4. Menguasai kelas. 

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 

6. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 

188 

Ya Tidak Catatan 

v 
v I~ "'~4'!L~"-u..""' ,.,&Jt -

v tt'J~ -
' • • ~ 

v '~":r:~:t"l-Ml"'tll~ h.ii - l/ttll'I tu 
~<th Wft4" ; ,.., ,,. 'i -

v 

v 

v 
v 

v 't~~~ttll4'1 '1~ , 11~~~%::, 
\/ 

ht,..,', 

v ~' 81.u.N! A.ttttt't.Mft 
./ ®l'O twtbtl: . 

v 

v 

v 
v 
v 

/ 
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Aspek yang Diamati Ya Tidak Cata tan 
. I 

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu ~~krl4fif yang direncanakan. v tJ ff:JAIY'•n 
Wlc. f<l'P . 

Penerapan Pendekatan scientific 

1. Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. 
v 

2. Memancing peserta didik untuk bertanya. t11'Jc. ~ J.q,ui"iu v u'lb &'tan.jo. . " 
3. Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba. v 
4. Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati. 

v 
. 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. ',nft.~ iJ.iAr4/,/u.~ v j,(-it ;.....,,.,. "'tltJ. 
II•'"' .... ,.\ 

6. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses v 13,J.IUll -«J.A J"'(~_, 
berpikir yang logis dan sistematis). JIU'~ :/~1 . ~~ .. \_ 

7. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. :&!ll~~J~ -. ·-
v- ~··- 7 • 

Pemanfaatan Somber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

I. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar 
pembelajaran. v 

2. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 
pembelajaran. v 

3. Menghasilkan pesan yang menarik. v 

4. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar 
pembelajaran. v 

5. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media 
pembelajaran. v 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

1. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi 
guru, peserta didik, sumber belajar. V' 

2. Merespon positif partisipasi peserta didik. v 

3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. 
v 

4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 
v 

5. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam 
\/ belajar. 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran 

I. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. v 
2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. v 

Kegiatan Penutup 

Penutup pembelajaran 

1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan peserta didik. v 
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Aspek yang Diamati 

2. Memberikan tes Jisan atau tulisan . 

3. Mengumpulkan basil kerja sebagai bahan 
rtofolio. 

4. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan kegiatan berikutnya, remedi atau tugas 

Ban akn a ·awaban Ya 
Total Skor 

Nllai = ---·------------ x 100 
40 

-Ouru mata pelajaran, 

Ya 

_HY 
Dewi Sartika. S. Pd. 
NIP 1981121 1 200604 2 002 

190 

Tidak Cata tan 

8 

Paser, 13 Pebruari 2018 
Peneliti/supervisor, 
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Lamp/ran I 

lnstrumen Pdaksanaan Pembelajaran 

Lembar Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Nama Sekolah 
NamaGuru 
NIP 
Mata Pelajaran 
Materi 
Kelas/Semester 
Alokasi waktu 

: SMP Negeri 4 Kuaro 
: Pumiawan, S. Pd. 
: 197210291998021002 
: Bahasa Indonesia 
: 'iJu t.trb. f:J.L 
: VII I Genap 
: 1 z'. J(tJ ...,~.,ti:- [I puft.mlJ.411 ) 

Aspek yang Diamati 

Kegiatan Pendabuh1ao 

Apersepsl dan Motivasi 

1. Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 
oemralaman oeserta didik atau oembelaiaran sebelumnya. 

2. Meogajukan pertaoyaao menantaog. 

3. Meoyampaikan manfaat materi pembelajaran. 

4. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. 

Penyampaian Kompetensi dan Reocana Kegiatao 

I. Menyampailcao kemampuao yang akan dicapai peserta 
didik. 

2. Menyampaikan rencaoa kegiatan misalnya, individual, 
kerja kelompok. dao melakukan observasi. 

Kegiatao Inti 

Peoguasaan Materi Pelajaran 

1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuao 
pembelajarao. 

2. Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain 
yang relevan, perkembaogan Iptek , dao kehidupan nyata. 

3. Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan 
tepat. 

4. Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari 
konkrit ke abstrak) 

Peoerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik 

I. Melaksanakan pembelajarao sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai. 

2. Menfasilitasi kegiatao yang memuat komponen eksplorasi, 
elaborasi dan konfirmasi. 

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 

4. Menguasai kelas. 

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 

6. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif (nurturont effect). 
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Aspek yang Diamati Ya Tidak Catatan 

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aJokasi waktu ~~--~,, 
yang direncanakan. v- ~UILIUI 

Ill/' 
Penerapan Paulekata11 scientific 

1. Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. v 
. • 

2. Memancing peserta didik untuk bertanya. '"""' ~-"!!% v ,,..,..,. ~~· -
l.L~... ii j.,. 

3. Memfusilitasi peserta didik untuk mencoba. Unj<41. v 

4. MemfusiJitasi peserta didik untuk mengamati. 
v . 

5. Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis. ~~"r':F.li v 
. .£. •• f.L,~ _ ..... 

6. Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses "J.ui,J•#f ~·1.-lc. . v 

berpikir yang logis dan sistematis). v 
7. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. 

v 
Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran 

l. Menunjukkan keterampilan daJam penggunaan sumber belajar 
pembelajaran. v 

2. Menunjukkan keterampilan daJam penggunaan media 
pembelajaran. v 

3. Menghasilkan pesan yang menarik. 
v 

4. Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan sumber belajar 
pembelajaran. v 

5. Melibatkan peserta didik daJam pemanfaatan media 
pembelajaran. v 

Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran 

I. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi 
guru, peserta didik. sumber belajar. v 

2. Merespon positif partisipasi peserta didik. 
v 

3. Menunjukkan sikap terbuk:a terhadap respons peserta didik. 
v 

4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. v 

5. Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam ~'.f. - L . I ·~ 
belajar. v ,. .;i"9:1iil,~ 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam Pembelajaran ~t1' Allk.ttc.& . 

I. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. v 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. v 
Kegiatan Penutup 

Penutup pembelajaran 

I. Melakukan rcfleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan peserta didik. v 
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··' .. 
I',' -- ' ' Aspek yang Diamati Ya Tidak Cataun 

2. Memberikan tes lisan atau tulisan . v 
3. Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan 

portofolio. 
v 

4. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan kegiatan berikutnya, remedi atau tugas v 
pengayaan. 

Banyaknya iawaban Ya 
Total Skor 

J1_ x 1ro i,,,;. 8fi()() -==- CBJ) Nllai = ---------------- x 100 
40 1(0 

Purnia an. S. Pd. 
NIP 19721029 199802 1 002 
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lampiran I 

Instrumen Lembar Observasi Tindal< Lanjut Hasil Pembelajaran : 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa lndonesia 
SMP Negeri I Kuaro 
JI. Raya Km 114 Kuaro Kab. Paser 

No. Sub Komponen dan Butir Komponen 

I. Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan 
4 Jika guru melaksanakan peni/aian si/cap, pengetahuan dan keterampilan secara 

Ieng/cap 86%- I 00% sesuai ketentuan, ditandatangani oleh guru dan kepala se/colah. 
3 Ji/ca guru melalcsanalcan penilaian silcap, pengetahuan dan /ceterampilan secara 

Ieng/cap 70"/6 - 85% sesuai lcelentuan, ditandatangani oleh guru dan kepa/a seh>lah. 
2 Jika guru melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

lengkap 55Yo-69"A sesuai ketentuan ditandatangani oleh guru dan lcepala selwlah. 
I Jika guru me/alcsanakan peni/aian sikap, pengetahuan don keterampilan tidalc 

lengkap 40"A>-54% sesuai ketentuan dan be/um seluruhnya ditandatangani o/eh 
guru dan kepa/a sekolah. 

0 Jika guru melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan kelerampilan tidalc 
/engkap <50%, tidalc sesuai ketentuan serta tidalc ditandatangani oleh guru don 
kepa/a sekolah. 

2. Melakukan membuat kisi-kisi soal dan analisis butir soal 
4 Jika guru membuat kisi-ldsi soa/ dan mengana/isis butir soal secara lengkap 86%-

100% sesuai ketentuan, ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 
3 Jika guru membuat kisi-kisi soal dan menganalisis butir soal secara lenglcap 70"/6 -

85% sesuai /cetentuan, ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 
2 Jika guru membuat lcisi-kisi soal dan menganalisis butir soa/ secara /engkap 559-'o-

69"/6 sesuai ketenJuan ditandatangani oleh guru dan kepala selcolah. 
I Ji/ca guru membuat kisi-lcisi soal dan mengana/isis butir soa/ secara lengkap 40"/o-

54% sesuai ketentuan dan be/um seluruhnya ditandatangani o/eh guru dan kepala 
sekolah. 

0 Jika guru membual kisi-kisi soal dan menganalisis butir soal hanya < 40"/6, sesuai 
lcetentuan serta tidalc ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolak 

3. Menganalisis basil peniJaian harian 
4 Jika guru melalalwlcan analisis seluruh hasil penilaian harian (PH) yang dilahlkan 

sesuai karakteristilc KD untuk perbaikan pembelajaran secara Ieng/cap 86%-100"/6 
sesuai /cetentuan, ditandatangani oleh guru dan lcepala sekolak 

3 Jika guru me/alalcukan ana/isis seluruh hasil penilaian harian (PH) yang dilakulcan 
sesuai karakteristilc KD untuk perbaikan pembelajaran secara lengkap lengkap 70"/6 
- 85% sesuai /cetentuan, ditandatangani o/eh guru dan kepa/a sekolah. 

2 Jika guru mela/alcukan analisis seluruh hasil penilaian harian (PH) yang dilakukan 
sesuai karakteristik KD untulc perbaikan pembelajaran secara lengkap 55%-69% 
sesuai ketentuan ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. 

l Jika guru me/alalcukan analisis sebagian hasil penilaian harian (PH) yang dilalwkan 
sesuai karalcteristilc KD untulc perbaikan pembelajaran sebesar 40%-54% sesuai 
ketentuan dan be/um seluruhnya ditandatangani o/eh guru dan lcepala sekolah. 

0 Jika melalalcukan ana/isis sebagian hasi/ penilaian harian (PH) yang dilolculcan 
sesuai karalcteristilc KD untuk perbailcan pembelajaran sebesar <40"/6, sesuai 
ketentuan serta tidak ditandatangani oleh {!Uru dan kepa/a sekolah. 

4. Melakukan program remedial 
4 Jika 86%-100"/6 guru memanfaatlcan hasil peniloian otentik untulc merenconakan don 

melolcsanakan program remedial berdasarkan analisis hasil penilaion horian (PH) 
do/am rongka memperbaiki proses pembelajaran sesuai jumlah PH, mengocu pada 
Standar Penilaian Pendidilcan. 

3 Jika 70"/o-85% f.!UnJ memanfoatkan hasil peniloian otentik untuk merencanakan dan 
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melaksanakan program remedial berdasarkan ana/isis hasil peni/aian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidalc sesuai sesuai jum/ah PH, I 
sebagian sudah mengacu poda Standar Penilaian Pendidikan. 

2 Ji/ca 55re>-69"A> guru memanfaatlcan hasil penilaian otentilc untuk merencanalcan dan 0 
me/aksanakan program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembe/ajaran tidalc sesuai sesuai jum/ah PH. 
sebagian mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

1 Ji/ca 40"/~54% guru memanfaatkan hasil penilaian otentilc untulc merencanakan dan 
melaksanakan program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran, tidalc sesuai jumlah PH, be/um 
se/uruhnya mengacu pada Slandar Penilaian Pendidikan. 

0 Ji/ca <40% guru memanfaatkan hasil peni/aian otentik untulc merencanakan don 
melaksanakan program remedial berdasarkan analisis hasil peni/aian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran, tidalc sesuai jumlah PH, be/um 
mengacu oada Standar Penilaian Pendidilcan. 

5. Melakukan program pengayaan 
4 Ji/ca 86%-100% guru me/akukan program pengayaan dengan memanfaatkan hasi/ 4 

penilaian otentilc untuk merencanakan dan me/aksanakan program pengayaan 
® berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) dalam rang/ca memperbaiki proses 

pembe/ajaran sesuai jumlah PH, mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 
3 Ji/ca 70"/o-85% guru melakukan program pengayaan dengan memanfaatkan hasil 2 

penilaian otentilc untulc merencanakan dan melaksanalcan program pengayaan 
berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) da/am rang/ca memperbailci proses l 
pembelajaran sesuai jumlah PH. mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

2 Ji/ca 55re>-69"A> guru memanfaatkan hasil peni/aian otentilc untulc merencanalcan dan 0 
me/aksanakan program pengayaan berdasarkan analisis hasil peni/aian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbailci proses pembe/ajaran sesuai jumlah PH, sebagian 
mengacu pada Standar Peni/aian Pendidikan. 

I Ji/ca 40"/~54% guru memanfaatkan hasil penilaian otentilc untulc merencanakan dan 
melaksanakan program pengayaan berdasarlcan analisis hasil penilaian harian 
(PH) dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran, tidalc sesuai sesuai jumlah 
PH. be/um se/uruhnya mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

0 Jika <40"/6 guru memanfaatkan hasil peni/aian otentilc untuk merencanakan dan 
melaksanakan program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 
(PH) dalam rang/ca memperbailci proses pembelajaran, tidak sesuai jum/ah PH. 
be/um memwcu oada Standar Peni/aian Pendidikan. 

6. Memiliki kumpuJan soal-soal tes. 
4 Ji/ca guru memi/ilci 86%-100% soal-soal tes penilaian proses yang digunakan guru 4 

sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untulc mata pe/ajaran yang diampu, sesuai 
/angkah penilaian proses yang meliputi; menetapkan tujuan penilaian, menyususn © 
lcisi-kisi, mengembang/can instrumen dan pedomen penilaian, melalcukan analisis 
kualitas ins/rumen penilaian, mengolah dan menentukan kelulusan, melaporkan dan 2 
memanfaatkan hasil penilaian. 

3 Jika guru memililci 70%-85% soal-soa/ tes penilaian proses yang digunakan guru I 
sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untuk mata pe/ajaran yang diampu, sesuai 
/ang/cah peni/aian proses yang meliputi; menetapkan tujuan penilaian, menyususn 0 
lcisi-lcisi, mengembangkan instrumen dan pedomen penilaian, melalcukan analisis 
lcualitas instrumen peni/aian, mengolah dan menentulcan lce/ulusan, me/aporlcan dan 
memanfaatkan hasil penilaian. 

2 Ji/ca guru memiliki 55%-69".A> soal-soal tes penilaian proses yang digunalcan guru 
sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai 
lang/cah penilaian proses yang meliputi; menetapkan tujuan penilaian, menyususn 
lcisi-lcisi, mengembang/can instrumen dan pedomen penilaian, melakukan analisis 
lcualitas instrumen penilaian, mengolah dan menentulcan kelu/usan, me/aporlcan dan 
memanfaatkan hasil penilaian. 

I Jika guru memililci 40%-54% soa/-soal tes peni/aian proses yang digunakan guru 
sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai 
JanKkah penilaian proses yanJ? me/iputi; menetaolcan tujuan penilaian, menyususn 
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Lampiran: 1 
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU 

DALAM TINDAK. LANJUT HASIL PEMBELAJARAN 

NamaGuru Rosmedi Silalahi, S. Pd. 
19650807 201408 2 00 I 
Penata Muda, IWa 
SMP Negeri l Kuaro 
Bahasa Indonesia 

NCP 
Pangkat/Golongan 
Unit Kerja 
Mata pelajaran 

No. Aspek yang dinilai 

l. Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

2. Melakukan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal. 

3. Menganalisis hasil penilaian harian. 

4. Melakukan program remedial. 

5. Melakukan program pengayaan. 

6. Memiliki kumpulan soal-soal tes. 

7. Melaksanakan penugasan tidak terstruktur. 

8. Melaksanakan penugasan terstruktur. 

Skor Total 

Keterangan : 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 = Baile sekali/sangat tinggi 
4 = Bailc/tinggi 

. ~I / / 
NTia1 = -- x 1 oo % = '°s~ b.Z. 

3.4 3 = Cukup/kurang tinggi 
2 = Kurang/rendah 
I = Kurang sekali/sangat rendah 
Nilai Akhir = Skor Perolehan : Skor Maksimal (40) x 100% 

Ketercapaian : 86% - I 00% = Baile Sekali 
70% - 85% = Baile 
55% - 69% = Cukup 
40% - 54% = Kurang 

< - 400/o = Kurang sekali 

197 

Skor 

3 <J) l 0 

3 ® I 0 

3 Ci) 1 0 

Q) 2 I 0 

@ 2 1 0 

® 2 I 0 

© 2 1 0 

© 2 1 0 

;.1 

Nilai akhir : 
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Paser, 11 Januari 2018 
Guru yang dinilai, Peneliti 

~ 
Rosmedi Silalahi, S. Pd. 
NIP 19650807 201408 2 001 
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lampiran I 

Instrumen Lembar Observasi Tiodak Lanjut Hasil Pembelajaran : 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa Indonesia 
SMP Negeri 2 Kuaro 
JI. Raya Sandeley Km 99 Kuaro Kab. Paser 

No. Sub Komponen dan Butir Komponen 

I. Melaksanak.ao penilaian sikap, peogctahuan dao keterampilan 
4 Jilca guru melaksanakan penilaian silcap, pengetahuan dan keterampilan secara 

lengkap 86'Ytr 100% sesuai ketentuan, ditandatangani oleh guru don kepa/a sekolah. 
3 Jilca guro me/aksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

/englcap 700,A, - 85% sesuai lcetentuan, ditandatangani oleh guru don kepa/a sekolah. 
2 Jilca guru melaksanakan penilaian sikop, pengetohuan dan lceterampi/an secaro 

/engkap 55'Ytr69% sesuai lcetentuon ditondatangani o/eh guru dan lcepalo sekolah. 
l Jilca guru me/oksonakan penilaian silcap, pengetahuan dan lceterampilon tidak 

lenglcap 400/tr54% sesuai lcetentuan don be/um se/uruhnya ditandatangani oleh 
guru dan lcepala sekolah. 

0 Jilca guru melaksanakan peni/oian sikap, pengetahuan dan lceterampilon tidok 
lengkop <500,A,, tidok sesuoi ketentuon serto tidok ditandatangani oleh guru don 
/cepo/o seko/oh. 

2. Melakukao membuat kisi-.kisi soal dan aoallsls butir soal 
4 Jilca guru membuot kisi-kisi soal don mengano/isis butir soo/ secara /englcap 86%-

100% sesuai lcetenluan, ditandotongoni o/eh guru don lcepo/a seko/ah. 
3 Jilca guru membuat kisi-lcisi sool don menganalisis butir soa/ secara lenglcap 70% -

85% sesuai lcetentuan, ditandatangoni oleh guru dan lcepala seko/ah. 
2 Jilca guru membuat kisi-kisi soal dan mengonolisis butir soal secaro lenglcap 55%-

69% sesuai lcetentuan ditandatangoni oleh guru dan lcepala sekolah. 
I Jilca guru membuat kisi-kisi sool dan mengonalisis butir sool secara lenglcap 40'Ytr 

54% sesuai lcetentuan don be/um seluruhnya ditondotangani o/eh guru don lcepala 
sekolah. 

0 Jika guru membuat kisi-kisi soal don menganolisis butir soal hanyo < 400,A,, sesuai 
lcetentuan serta tidak ditandatomwni oleh vuro dan lcepala seko/ah. 

3. Mengaoalisis basil peoilaian bariao 
4 Jilca guru me/olakulcan analisis se/uruh hosil peni/aian harian (PH) yang dilakulcan 

sesuai karakteristik KD untuk perbaikan pembe/ajaran secara Jengkap 86'Ytr l 00% 
sesuai lcetentuan, ditandatangani oleh guru dan lcepala sekolah. 

3 Jilca guru melalakulcan ana/isis seluruh hosil penilaian harion (PH) yang dilakukan 
sesuai lcarakteristik KD untuk perbailcan pembe/ajaran secara lenglcap lengkap 700,A, 
- 85% sesuai lcetentuan, ditandatongani oleh guru don lcepola sekolah. 

2 Jilca guru melalakulcan ana/isis se/uruh hosi/ penilaian harian (PH) yang dilakulcan 
sesual lcarakteristik KD untuk perbaikan pembelajaran secara lengkap 55%-69% 
sesuai lcetentuan ditandatangani o/eh guru dan lcepa/a sekolah. 

l Jika guru melalakulcan analisis sebagian hosil penilaian harian (PH) yang dilakulcan 
sesuai lcarakteristik KD untuk perbailcan pembelajaran sebesar 40'Ytr54% sesuai 
lcetentuan dan be/um se/uruhnya ditandatangani o/eh guru dan lcepala sekolah. 

0 Jilca melalakulcan ana/isis sebagian hosil penilaian harian (PH) yang dilakulcan 
sesuai lcarakteristik KD untuk perbailcan pembelajaran sebesar <400/0, sesuai 
lcetentuan serta tidak ditandatan2ani oleh J!Uru don keoalo sekolah. 

4. Melakukao program remedial 
4 Jilca 86'YtrlOOOA, guru memanfaatlcan hosil p enilaian otentik untuk merencanalcan dan 

melaksanalcan program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran sesuoi jumlah PH, mengacu pada 
Standar Penilaian Pendidikan. 

3 Ji/ca 700/1>-85% vuru memanfaatkan hosil penilaian otentik untuk merencanalcan don 
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melaksanakan program remedial berdasarkan analisis hasi/ penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jumlalr PH, 1 
sebagian sudah mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

2 Jika 559/i>-69"/o guru memanf aatlcan hasil penilaian otentilc untulc merencanakan dan 0 
melaksanakan program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidalc sesuai sesuai jumlalr PH, 
sebagian mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

1 Jika 400/i>-54% guru meman/aatkan hasil penilaian otentik untuk merencanakan dan 
me/aksanalcan program remedial berdasarlcan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, tidak sesuai jumlah PH, belum 
seluruhnya mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

0 Jika <400/o guru memanfaatlcan hasil penilaian otentik untuk merencana/can dan 
melaksanakan program remedial berdasarkan analisis hasil peni/aian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran, tidak sesuai jumlah PH, be/um 
meni!OCll pada Standar Penilaian Pendidikan. 

5. Melakukan program pengayaan 
4 Ji/ca 86%-100% guru me/alcukan program pengayaan dengan memanfaatlcan hasil 4 

penilaian otentik untuk merencanalcan dan melaksanalcan program pengayaan 
Q) berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) dalam rang/ca memperbaiki proses 

pembelajaran sesuaijumlah PH, mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 
3 Jika 700/i>-85% guru melalcukan program pengayaan dengan memanfaatkan hasi/ 2 

penilaian otentik untuk merencanakan dan melaksana/can program pengayaan 
1 berdasarkan analisis hasil peni/aian harian (PH) dalam rang/ca memperbaiki proses 

pembelajaran sesuai jum/ah PH, mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 
0 2 Jilca 5591'!>-69"/o guru memanfaatlcan hasil penilaian otentilc untuk merencanalcan dan 

melaksanalcan program pengayaan berdasarlcan analisis hasil peni/aian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbailci proses pembelajaran sesuai jumlah PH, sebagian 
mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

1 Jilca 400/ir54% guru memanfaatkan hasil penilaian otentik untuk merencanakan dan 
me/aksonolcan program pengayaon berdasarkan analisis hasil peniloion harion 
(PH) da/am rang/ca memperbaiki proses pembelajaron, tidak sesuai sesuai jumlah 
PH, be/um seluruhnya mengacu poda Stondar Penilaian Pendidilcan. 

0 Jilca <400/o guru memanfaatkon hasil penilaian otentik untuk merencanalcan don 
meloksanolcan program pengayoan berdasarlcan anolisis hasil peniloian harion 
(PH) da/om rang/ca memperboiki proses pembelajaron, tidak sesuai jumlah PH, 
be/um men£acu pado Standar Penilaian Pendidikan. 

6. Memiliki kumpulan soaJ-soal tes. 
4 Ji/ca guru memiliki 86%-100% soal-soa/ tes penilaian proses yang digunakan guru 4 

sesuai dengon kampetensi dasar (KD) untuk mota pe/ojaran yang diampu, sesuai 

© langlcah penilaian proses yang meliputi; menetapkan tujuan penilaian, menyususn 
kisi-kisi, mengembangkan instrumen dan pedomen penilaian, melalcukan onalisis 
lcualitas instrumen penilaian, mengoloh don menentukan kelulusan, melaporlcan don 2 
meman/aatkan hasil penilaian. 

3 Ji/ca guru memiliki 70%-85% soa/-soa/ tes peni/aian proses yang digunalcan guru 1 
sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untuk mata pe/ajaran yang diampu, sesuai 
langlcah peni/aian proses yang me/iputi; menetaplcan tujuan peni/aian, menyususn 0 
kisi-kisi, mengembangkan instrumen dan pedomen penilaian, melalcukan analisis 
kualitas instrumen peni/aion, mengolah don menentukan kelulusan, melaporlcan don 
memanfaatkan hasil penilaian. 

2 Ji/ca guru memiliki 55%-69"/o soa/-soa/ les penilaian proses yang digunalcan guru 
sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai 
/anglcah peni/aian proses yang me/iputi; meneJaplcan tujuan penilaian, menyususn 
kisi-kisi, mengembangkan instrumen dan pedomen penilaian, melalcukan anali~is 
lcualitas instrumen penilaian, mengolah don menentukan kelulusan, melaporlcan dan 
memanfaatkan hasil penilaian. 

1 Ji/ca guru memiliki 40%-54% soal-soal tes penilaian proses yang digunakan guru 
sesuai dengan wmpetensi dasar (KD) untuk mata pe/ajaran yang diampu, sesuai 
langkah oenilaian proses yani! meliputi; meneJap/can tujuan penilaion, menvususn 
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kisi-kisi, mengembangkan instrumen. dan pedomen peni/aian, melakukan analisis 
kualitas instrumen penilaian, mengolah don menentukan kelulusan, melaporlcan dan 
memanfaatlcan hasil penilaian. 

0 Jika guru memilild <40"/6 soal..soal tes peni/aian proses yang digwiakan guru sesuai 
dengan kompetensi dasar (KD) untuk mala pelajaran yang diampu, sesuai langkah 
peni/aian proses yang melipuli,· menetapkan tujuan penilaian, menyususn kisi-kisi, 
mengembanglcan instnlmen dan pedomen penilaian, melakulcan analisi.s kualitas 
instrumen penilaian, mengo/oh dan menentukan kelulusan, melaporkan dan 
memanfaatkan hasil penilaian. 

7. Melaksanakan penugasan tidak terstruktur (Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur). 
4 Jika 86'Y<>-100% guru melakukan penugasan tidak terstruktur yang dirancang oleh 4 

pendidik untuk mencapai standar kompetensi sesuai kompetensi dasar (KD) yang 
waktu penye/esaiannya ditentukan o/eh guru. ® 

3 Jika 70%-85% guru melakukan penugasan tidak terstrulctur yang dirancang oleh 
pendidik unluk mencapai standar knmpetensi sesuai kompetensi dasar (KD) yang 2 
waktu penyelesaiannya ditenJulcan oleh guru 

2 Jika 55%-69"/cl guru me/akukan penugasan tidalc terstrukJur yang dirancang oleh 1 
pendidik untuk mencapai standar kompetensi sesuai kompetensi dasar (KD) yang 
walctu penye/esaiannya ditentukan oleh guru. 0 

1 Jika 40'Y<>-54% guru me/a/cu/can penugasan tidak terstrulctur yang dirancang o/eh 
pendidik untuk mencapai standar kompetensi sesuai kompetensi dasar (KD) yang 
waktu penyelesaiannya ditentukan o/eh guru. 

0 Jika <40"/cl guru melakulcan penugasan tidak terstrulctur y ang dirancang o/eh 
pendidik untuk mencapai standar kompetensi sesuai knmpetensi dasar (KD) yang 
waktu penye/esaiannya ditentukan oleh vuru. 

8. Melaksanakan penugasan terstruktur. 
4 Jika 86%-100% guru me/akukan penugasan terstruktur yang dirancang oleh pendidik 4 

unluk mencapai standar kompetensi sesuai knmpetensi dasar (KD) yang waktu 
Q) penyelesaiannya ditentukan oleh guru. 

3 Jika 70"/<>-85% guru me/akukan penugasan terstruktur yang dirancang o/eh p endidik 
untuk mencapai standar kompetensi sesuai kompetensi dasar (KD) yang waktu 2 
penyelesaiannya ditentukan oleh guru. 

2 Jika 55'Yt>-69% guru melakukan penugasan terstruktur yang dirancang o/eh pendidik 1 
untuk mencapai standar kompelensi sesuai kompetensi dasar (KD) yang waktu 
penyelesaiannya ditentukan oleh guru. 0 

I Jika 40"/t>-54% guru melakukan penugasan terstrulctur yang dirancang o/eh pendidilc 
untuk mencapai standar knmpetensi sesuai knmpetensi dasar (KD) yang walctu 
penye/esaiannya ditentukan oleh guru. 

0 Jika <40% guru melakukan penugasan terstruktur yang dirancang oleh p endidik 
untuk mencapai standar knmpelensi sesuai knmpetensi dasar (KD) yang waktu 
penye/esaiannya ditenlulcan oleh vuru. 

Skor perolehan 2-~ 
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Lampiran: 1 
INSTRUMEN PENlLAIAN K.INERJA GURU 

DALAM TINDAK LANJUT HASIL PEMBELAJARAN 

NamaGuru Nurhaedah, S. Pd. 
19700217 200502 2 002 
Penata Tingkat l, III/d 
SMP Negeri 2 Kuaro 
Bahasa Indonesia 

NIP 
Pangkat/Golongan 
UnitKerja 
Mata pelajaran 

No. Aspek yang dinilai 

1. Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

2. Melakukan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal. 

3. Menganalisis hasil penilaian harian. 

4. Melakukan program remedial. 

5. Melakukan program pengayaan. 

6. Memiliki kumpulan soal-soal tes. 

7. Melaksanakan penugasan tidak terstruktur. 

8. Melaksanakan penugasan terstruktur. 

SkorTotal 

Keterangan : 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 = Baik sekali/sangat tinggi 
4 = Baikltinggi 
3 ... Cukup/kurang tinggi 
2 = Kurang/rendah 

Nitai = !! __ x too % = 71,B T 
3.2. 

l = Kurang sekali/sangat reodah 
Nilai Akhir = Skor Perolehan : Skor Maksimal (18.) x 100°/o 

Ketercapaian : 86% - l 00°/o = Baik Sekali 
70% - 85% = Baik 
55% - 69% = Cukup 
40% - 54% = Kurang 

< - 40% = Kurang sekali 
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Lampiran I 

lnstnunen Lembar Observasi Tindak Lanjut Hasil Pembelajaran : 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa Indonesia 
SMP Negeri 3 Kuaro 
JI. Raya Lolo Km 125 Kuaro Kab. Paser 

No. Sub Komponen clan Butir Komponen 

1. Melaksaoakan penilaiao sikap, pengetabuan dan keterampilan 
4 Jika guru melaksanakan penilaian silcap, pengetahuan dan lceterampilan secara 

Ieng/cap 86'Ycr I 00% sesuai lcetentuan, ditandatangani o/eh guru dan lcepa/a seko/ah. 
3 Jika guru melaksanalcan penilaian siJcap, pengetahuan dan keterampilan secara 

lengkap 70".4> - 85% sesuai ketentuan, ditandalangani oleh guru dan kepala sekolah. 
2 Jika guru melaksanalc.an peni/aian sikap, pengetahuan dan lceterampi/an secara 

/engkap 55%-69".A> sesuai lcetentuan ditandatangani oleh guru dan lcepala sekolah. 
1 Jika guru melaksanakan penilaian silcap, pengetahuan dan lceterampilan tidak 

Ieng/cap 40'Ycr54% sesuai lcetentuan dan be/um se/uruhnya ditandatangani o/eh 
guru dan kepa/a sekolah. 

0 Ji/ca guru melaksanakan peni/aian sikap, pengeJahuan don keterampi/an tidalc 
Ieng/cap <50".4>, lidalc sesuai lcetentuan serta tidak ditandatangani o/eh guru don 
keoala sekolah. 

2. Melakukan membuat kisi-kisi soal dan analisls butir soal 
4 Ji/ca guru membuat kisi-ldsi soa/ don menganalisis butir soa/ secara Ieng/cap 86'Ycr 

JOO"A> sesuai lcetentuan, ditandatangani oleh guru don kepala selcolah. 
3 Jika guru membuat kisi-lcisi soal dan menganalisis butir soal secara Ieng/cap 70% -

85% sesuai lcetentuan, ditandaJangani oleh guru don lcepala sekolah. 
2 Ji/ca guru membuat lcisi-lcisi soal dan menganalisis butir soal secara /engkap 55%-

69".4> sesuai lcetentuan ditandaJangani oleh guru dan lcepa/a sekolah. 
1 Ji/ca guru membuat ldsi-ldsi soal dan menganalisis bulir soal secara /engkap 40'Ycr 

54% sesuai lceJentuan dan be/um seluruhnya ditandatangani oleh guru dan lcepala 
sekolah. 

0 Jika guru membuat kisi-kisi soal dan menganalisis butir soal hanya < 40".4>, sesuai 
ketentuan serta tidalc ditandatangani oleh J!UTU dan /cepa/a seko/ah. 

3. Mengaoalisis basil peoilaian barian 
4 Ji/ca guru melo/akukan analisis seluruh hasil peniloion horian (PH) yang dilakukan 

sesuai lcarakterislik KD untuk perbaikan pembe/ajaran secara Ieng/rap 86'Ycr/00% 
sesuai ketentuan, ditandatangani oleh guru dan kepala seko/ah. 

3 Jika guru mela/akukan ana/isis se/uruh hasil penilaian harian (PH) yang dilakulcan 
sesuai lcaralcteristilc KD untulc perbaikan pembelajaran secora Ieng/rap lengkap 70".A> 
- 85% sesuai lcetentuan, ditandatangani oleh guru dan lcepa/a selcolah. 

2 Ji/ca guru melalakulcan ana/isis se/uruh hasil peni/aian horian (PH) yang dilakukan 
sesuai lcarakterfstik KD untuk perbaikan pembelajaran secara lengkap 55%-69% 
sesuai lcetentuan ditandatangani oleh guru dan lcepa/a sekolah. 

I Jika guru melalakukan analisis sebagian hasil peni/aian harian (PH) yang dilakukan 
sesuai lcarakteristilc KD untuk perbaikan pembelajaran sebesar 40%-54% sesuai 
lcetentuan dan be/um se/uruhnya ditandatangani oleh guru dan lcepala sekolah. 

0 Jiko melalakukan analisis sebagian hasil penilaian harian (PH) yang dilakukon 
sesuai Jcarakteristik KD untuk perbaikan pembelajaran sebesar <40".4>, sesuai 
lcetentuan serta tidak ditandatangani oleh f!Uru dan /cepa/a sekolah. 

4. Melakukan program remedial 
4 Ji/ca 86%-/00"A> guru memanfaatkan hasil penilaian otentik untuk merencanakan dan 

melaksanakan program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran sesuai jumlah PH, mengacu pada 
Standar Penilaian Pendidikan. 

3 Ji/ca 70"/cr85% f;!Uru memanfaatkan hasil penilaian otentilc untulc merencanalcan dan 
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melaksana/can program remedial berdasar/can analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran tidak sesuai sesuai jumlah PH, 1 
sebagian sudah mengacu pada Siandar Penilaian Pendidi/can. 

2 Ji/ca 55%-69% guru memanfaat/can hasil penilaian otentik untuk merencanalcan dan 0 
me/aksanalcan program remedial berdasar/can analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembe/ajaran tidak sesuai sesuai jumlah PH, 
sebagian mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

I Ji/ca 40'Y~54% guru memanfaat/can hasil penilaian olentik untuk merencana/can dan 
melaksanakan program remedial berdasar/can analisis hasi/ penilaian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, tidalc sesuai j um/ah PH, be/um 
se/uruhnya mengacu pada Standar Penilaian Pendidilcan. 

0 Jika <40% guru memanfaatlcan hasi/ penilaian otentik untulc merencana/can dan 
melaksanalcan program remedial berdasarkan analisis hasi/ penilaian harian {PH) 
da/am rangka memperbaiki proses pembe/ajaran, tidak sesuai jum/ah PH, be/um 
mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

5. Melakukan program pengayaan 
4 Ji/ca 86%-1000/6 guru melakulcan program pengayaan dengan memanfaatlcan hasil 4 

penilaian otentik untuk merencanakan dan melaksanakan program pengayaan 
Q) berdasarkan ana/isis hasil penilaian harian (PH) dalam rang/ca memperbaiki proses 

pembelajaran sesuai jumlah PH, mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 
3 Ji/ca 70'Y~5% guru melakulcan program pengayaan dengan memanfaatlcan hasil 2 

penilaian otentik untuk merencanalcan don melaksanalcan program pengayaan 
berdasar/can ana/isis hasil penilaian harian (PH) da/am rangka memperbaiki proses I 
pembelajaran sesuai jumlah PH, mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

2 Jika 55'Y~69% guru memanfaatlcan hasi/ penilaian otentik untuk merencanalcan dan 0 
melaksanakan program pengayaan berdasarkan ana/isis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rang/ca memperbaiki proses pembelajaran sesuai jumlah PH, sebagian 
mengacu pada Standar Peni/aian Pendidikan. 

I Ji/ca 40'Y~54% guru memanfaatlcan hasil penilaian otentilc untuk merencana/can dan 
me/aksana/can program pengayaan berdasar/can analisis hasil penilaian harian 
{PH) dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. tidak sesuai sesuai jum/ah 
PH, be/um seluruhnya mengacu pada Standar Peni/aian Pendidilcan. 

0 Ji/ca <400/6 guru memanfaatkan hasil peni/aian otentik unJuk merencanakan dan 
melaksanalcan program pengayaan berdasarkan analisis hasil penilaian harian 
(PH) dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, tidak sesuai jumlah PH, 
be/um mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan. 

6. Memiliki kumpulan soal-soal tes. 
4 Jika guru memiliki 86%-100% soal-soal tes penilaian proses yang digunakan guru 4 

sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untuk mata pe/ajaran yang diampu, sesuai 

® langlcah penilaian proses yang me/ipuli; menetapkan tujuan penilaian, menyususn 
kisi-kisi, mengembangkan instrumen dan pedomen penilaian, me/aku/can analisis 
kualitas instrumen peni/aian, mengolah dan menentukan ke/ulusan, melaporkan dan 2 
memanfaatlcan hasil penilaian. 

3 Jika guru memiliki 70"/~5% soal-soal tes peni/aian proses yang digunalcan guru I 
sesuai dengan lwmpetensi dasar (KD) untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai 
/anglcah penilaian proses yang meliputi; menetapkan tujuan peni/aian, menyususn 0 
kisi-kisi, mengembangkan instrumen dan pedomen peni/aian, melakukan analisis 
kualitas instrumen penilaian, mengo/ah dan menentukan kelulusan, melaporkan dan 
memanfaatkan hasil penilaian. 

2 Ji/ca guru memiliki 55%-69% soa/-soal tes penilaian proses yang diguna/can guru 
sesuai dengan lcompetensi dasar (KD) untuk mata pelajaran yang diampu, sesuai 
/angle.ah penilaian proses yang meliputi; menetapkan tujuan penilaian, menyususn 
kisi-kisi, mengembangkan instrumen dan pedomen peni/aian, melakukan analisis 
kualitas instrumen peni/aian, mengolah don menentukan kelulusan, melapor/can don 
memanfaatlcan hasil peni/aian. 

I Jilca guru memililci 40'Y~54% soal-soal tes penilaian proses yang digunakan guru 
sesuai dengan kompelensi dasar (KD) untuk mata pe/ajaran yang diampu, sesuai 
/anJ!kah peni/aian proses yanJ! me/iputi; menetaokan tujuan penilaian, menyususn 
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kisi-lcisi, mengembangkan ins/rumen dan pedomen penilaian, melakulcan analisis 
kualitas instnurren penilaian, mengolah dan menentulcan kelulusan, melaporlcan dan 
memanfaallcan hasil penilaian. 

0 Ji/ca guru memiliki <40% soal-soal tes penilaian proses yang diguna/can guru sesuai 
dengan M:>mpetensi dasar (K.D) untulc mata pelajaran yang diampu, sesuai langlcah 
penilaian proses yang meliputi; menetaplcan tujuan penilaian, menyususn kisi-lcisi, 
mengembanglcan instrumen dan pedomen peni/aian, melakulwn ana/isis kualitas 
ins/rumen penilaian, mengolah dan menentulcan kelulusan, melaporkan dan 
meman[aallcan hasil penilaian. 

7. Melaksana.kan penugasan tidak terstru.ktur (Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur). 
4 Jika 86'Yo-I00"/6 guru melalculcan penugasan tidalc terstruklur yang dirancang oleh 4 

pendidik untuJc mencapai standar lcompelensi sesuai lcompelensi dasar (K.D) yang 

® waklu penyelesaiannya ditentu/can oleh guru. 
3 Jika 70"/o-85% guru melakukan penugasan tidalc terstruktur yang dirancang oleh 

pendidik untulc nrencapai standar lcompelensi sesuai lcompelensi dasar (K.D) yang 2 
waklu penyelesaiannya ditentulcan oleh guru 

2 Ji/ca 55%-69% guru melakukan penugasan tidak lerstruklur yang dirancang olelr I 
pendidilc untulc mencapai standar kompetensi sesuai lcompetensi dasar (KD) yang 
waklu penyelesaiannya ditentulcon oleh guru. 0 

l Ji/ca 40'Yo-54% guru melalcukan penugasan tidalc terstruklur yang dirancang oleh 
pendidik untulc mencapai standar lcompetensi sesuai kompetensi dasar (K.D) yang 
walctu penyelesaiannya ditentukan o/eh guru. 

0 Ji/ca <40"/6 guru melalcukan penugasan tidalc terstruklur yang dirancang oleh 
pendidik untulc mencapai standar kompetensi sesuai lcompetensi dasar (KD) yang 
waklu penyelesaiannva ditentu/can oleh fi!Uru. 

8. Melaksana.kan penugasan terstruktur. 
4 Jika 86%-100% guru melakulwn penugasan terstruktur yang dirancang o/eh pendidik 4 

untulc mencapai standar kompetensi sesuai kompetensi dasar (KD) yang walctu 

® penyelesaiannya ditentu/can oleh guru. 
3 Jilca 70"/o-85% guru melalcukan penugasan terstrulctur yang dirancang oleh pendidilc 

untuk mencapai standar lcompetensi sesuai lcompetensi dasar (K.D) yang walctu 2 
penyelesaiannya ditentu/can oleh guru. 

2 Ji/ca 55'Yo-69% guru melaku/can penugasan terstrulctur yang dirancang oleh pendidilc I 
untulc mencapai standar lcompetensi sesuai lc.ompetensi dasar (KD) yang walctu 
penyelesaiannya ditentukan oleh guru. 0 

1 Jika 40"/o-54% guru melalcukan penugasan terstruktur yang dirancang oleh pendidilc 
untulc mencapai standar lcompelensi sesuai lcompetensi dasar (KD) yang walctu 
penyelesaiannya ditentukan oleh guru. 

0 Jika <40% guru me/a/cu/can penugasan terstruklur yang dirancang oleh pendidik 
untuk mencapai standar lcompetensi sesuai lcompetensi dasar (KD) yang walctu 
penvelesaiannya ditentulcan oleh KJJru. 
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Lampiran: 1 
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU 

DALAM TINDAK LANJUT HASIL PEMBELAJARAN 

NamaGuru Dewi Sartika, S. Pd. 
1981121 12006042 002 
Penata, III/c 

NIP 
Pangkat/Golongan 
Unit Kerja SMP Negeri 3 Kuaro 

Bahasa Indonesia Mata pelajaran 

No. Aspek yang dinilai 

1. Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

2. Melaku.kan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal. 

3. Menganalisis hasil penilaian harian. 

4. Melakukan program remedial. 

5. Melaku.kan program pengayaan. 

6. Memiliki kumpulan soal-soal tes. 

7. Melaksanakan penugasan tidak terstruktur. 

8. Melaksanakan penugasan terstruktur. 
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Keterangan : 
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5 = Baile sekali/sangat tinggi 
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3 = Cukup/kurang tinggi 
2 = Kuranglrendah 
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I = Kurang sekali/sangat rendah 
Nilai Akhir = Skor Perolehan : Skor Maksimal (ftl) x l 00% 

Ketercapaian : 86% - I 00% = Baile Sek:ali 
70% - 85% = Baik 
55% - 69% = Cukup 
40% - 54% = Kurang 

< - 40% = Kurang sekali 
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Skor 

3 G) I 0 

3 <iJ l 0 

(j) 2 I 0 

© 2 1 0 

© 2 I 0 

Q} 2 I 0 

© 2 l 0 

© 2 I 0 

22. 

N ilai akhir : 

09 
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lampiran I 

Instrumen Lembar Observasi Tindak Lanjut Hasil Pembelajaran : 

Guru Mata Pelajaran 
Nama Sekolah 
Alamat Sekolah 

Bahasa Cndonesia 
SMP Negeri 4 Kuaro 
JI. K.H. Ahmad Dahlan Desa Kendarom Kee. Kuaro Kab. Paser 

No. Sub Komponen dan Butir Komponen 

l. Melaksanakan penilaian sikap, pengetabuan dan keterampilan 
4 Ji/ca guru me/akvanakan penilaian sikap, pengetahuan dan lceterampilan secara 

/engkap 86'Yir 100% sesuai lcetentuan, ditandatangani o/eh guru dan lcepa/a selwlah. 
3 Jika guru melalcsana/can peni/aian sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

lengkap 70% - 85% sesuai lcetentuan, ditandatangani oleh guru dan kepa/a sekolah. 
2 Jika guru melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan secara 

/engkap 55%-69% sesuai ketentuan ditandatangani oleh guru dan lcepala selwlah 
I Jika guru melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampi/an tidak 

lengkap 40%-54% sesuai lcetentuan dan be/um seluruhnya ditandatangani oleh 
guru dan kepala selwlah. 

0 Jika guru me/aksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan lceterampilan tidak 
lengkap <50%, tidalc sesuai ketentuan serta tidak ditandatangani oleh guru dan 
/cepa/a selco/ah. 

2. Melakukan membuat kisi-kisi soal dan analisis butir soal 
4 Ji/ca guru membuat kisi-kisi soal dan mengana/isis butir soal secara /engkap 86'Yir 

100"/6 sesuai ketentuan, ditandatangani oleh guru dan lcepala selwlak 
3 Jika guru membuat kisi-kisi soal dan menganalisis butir soal secara lengkap 70% -

85% sesuai ketentuan, ditandatangani oleh guru dan lcepala selcolah. 
2 Ji/ca guru membuat kisi-lcisi soal dan menganalisis butir soa/ secara lengkap 55'Yir 

69% sesuai lcetentuan ditandatangani oleh guru dan lcepala seko/ah. 
1 Jika guru membuat kisi-kisi soal dan menganalisis butir soal secara lengkap 40'Yir 

54% sesuai lcetentuan dan be/um seluruhnya ditandatangani o/eh guru dan lcepa/a 
selwlak 

0 Ji/ca guru membuat kisi-kisi soal dan menganalisis butir soal hanya < 400.16, sesuai 
lcetentuan serta tidak ditandatanf!ani oleh f!Uru dan lcepa/a sekolah. 

3. Menganalisis basil penilaian harian 
4 Jika guru melalalcukan ana/isis se/uruh hasil penilaian harian (PH) yang dilalcukan 

sesuai karakteristik KD untuk perbaikan pembelajaran secara Ieng/cap 86%-100% 
sesuai lcetentuan, ditandatangani o/eh guru dan lcepa/a selwlah. 

3 Ji/ca guru me/alakukan analisis seluruh hasil penilaian harian (PH) yang dilakukan 
sesuai lcarakteristik KD untuk perbaikan pembe/ajaran secara lengkap lengkap 70% 
- 85% sesuai ketentuan, ditandatangani oleh guru dan lcepala selwlah. 

2 Jika guru melalakukan analisis se/uruh hasil penilaian harian (PH) yang dilakukan 
sesuai lcarakJeristik KD untuk perbaikan pembelajaran secara lengkap 55%-69% 
sesuai lcetentuan ditandatangani o/eh guru dan kepala selwlah. 

1 Jika guru mela/alcukan analisis sebagian hasil penilaian harian (PH) yang dilakukan 
sesuai lcarakteristik KD untuk perbaikan pembelajaran sebesar 40%-54% sesuai 
lcetentuan dan be/um seluruhnya ditandatangani oleh guru dan lcepala sekolah. 

0 Jika melalakukan onalisis sebogion hasil penilaian harian (PH) yang dilakukan 
sesuai karakteristik KD untuk perbaikan pembelajaran sebesar <400.16, sesuai 
lcetentuan serta tidak ditandatangani oleh guru dan lcepala selw/ah. 

4. Melakukan program remedial 
4 Jika 86'Yirl000/o guru memanfaatkan hasi/ peni/aian otentik untuk merencanakan dan 

melaksanakan program remedial berdasarkan analisis hasil penilaian harian (PH) 
dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran sesuai jum/ah PH, mengacu pada 
Standar Peni/aian Pendidilcan. 

3 Ji/ca 70"/t>-85% vuru memanfaatkan hasil penilaian otentilc untulc merencanalcan don 
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Lampiran: 1 
INSTRUMEN PENILAlAN KINERJA GURU 

DALAM TINDAK LANJUT HASIL PEMBELAJARAN 

NamaGuru Pumiawan, S. Pd. 
197210291998021002 
Pembina Tingkat 1, IV lb 
SMP Negeri 4 Kuaro 
Bahasa Indonesia 

NlP 
Pangkat/Golongan 
Unit Kerja 
Mata pelajaran 

No. Aspek yang dinilai 

1. Melaksanakan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan 

2. Melakukan analisis butir soal dan membuat kisi-kisi soal. 

3. Menganalisis hasil penilaian harian. 

4. Melakukan program remedial. 

5. Melakukan program pengayaan. 

6. Memiliki kumpulan soal-soal tes. 

7. Melaksanakan penugasan terstruktur. 

8. Melaksanakan penugasan tidak terstruktur. 

Skor Total 

Keterangan : 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 = Baik sekaJi/sangat tinggi 
4 = Baik/tinggi Nllai = -~ x 100 % =TI 00 

3L " 3 ... Cukup/kurang tinggi 
2 = Kurang/rendab 
I = Kurang sekali/sangat rendah 
Nilai Akhir = Skor Perolehan : Skor Maksimal (.t9) x 100% 

Ketercapaian : 86% - 100% = Baile Sekali 
70% - 85% = Baik 
55% - 69% = Cukup 
40% - 54% = Kurang 

< - 40% = Kurang sekali 

209 

Skor 

Q) 2 I 0 

Q) 2 I 0 

(j) 2 I 0 

(j) 2 I 0 

® 2 I 0 

© 2 I 0 

(j) 2 I 0 

(j) 2 1 0 

~ 

Nilai ak:hir : 

7S 

Paser, 7 Pebruari 2018 
yang dinilai, Peneli · 
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LAMPIRAN 2 : 

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 
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TRANSKRIP BASIL WA W ANCARA 

Nama Narasumber 

Jabatan Narasumber 

Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 

Hari I Tanggal Wawancara 
Walctu Wawancara 

Pewawancara 

Hasil Wawancara 

No. lndil<Ator 

Rosrncdi Silalahi, S. Pel 

Guru Bahasa Indonesia 

JI. Raya.Km 113 Kelurahan Kuaro / 081347305887 
SMP Negeri I Kuaro 
Kamis, 11 Januari 2018 

08.00- 10.00 
Mahyuni 

Hasil WawanCJ1ra 

A. Kinerja guru dalam pembelajaraa Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

l. Membuat Program Tahunan Pertanyaan : Apakah ibu membuat program tahunan? Jelaskan I 
Jawaban : Ya, betul. Saya membuat program tahunan pada setiap awal 

semester , karena memhuat perangkat pembelajaran merupakan 
kewajiban saya sebaRai J?UTU. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Aoakah ibu membuat oroeram semester? Jelaskan I 
Jawaban : Ya, betul. Saya membuat program semester pada setiap awa/ 

semester, karena program semester merupakan pedomam saya 
da/am merencanakan pembelajaran don melaksanaka 
oembe/a/aran. 

3. Membuat dan merevisi Pertanyaan : Jelaskan I Apakah ibu mempunyai silabus dan melalcuk.an revisi 
silabus silabus? 

Jawaban : Ya, saya mempurryai silabus. Silabus ini saya ambil dari beberapa 
sumber, lremudian saya merevisirrya sesuai dengan kondisi siswa 
dan k.ondisi sek.olah. 

4. MembuatRPP Pertanyaan : Coba ceritalcan, apakah ibu memiliki RPP dengan membuat 
sendiri atau denJUUl cara lainnya? 

Jawaban : Ya, betu/. Saya memi/iki RPP yang saya adopsi dari berbagai 
sumber, diantaranya hasil /t:egiatan MGMP Bahasa Indonesia, 
/t:emudian saya merevisirrya sesuai dengan k.ondisi siswa don 
sek.o/ah. 

5. Menghitung KKM Pertanyaan : Aoakah ibu menvusun dan menliliitung KKM mata oelaiaran? 
Jawaban : Ya, saya selalu menyusun dan menghifwlg KKM poda awal tahun 

pe/ajaran sebagai pedoman saya da/am pembelajaran don sebagai 
a/at ukur van2 harus dicanai siswa dalam oembe/a/aran. 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Jelaskanl Bagaimana cara ibu melaksanakan penilaian sikap siswa 
dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, betul. Saya sela/u me/akukan pe.nilaian sikap setiap kall 
menyajik.on pembe/ajaran di /t:e/as dengan menggwiak.an formal 
insrtumen oeni/aian sikan van2 sava buat. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Jelaskanl Bagaimana cara ibu melaksanalcan penilaian 
pengetahuan oengetahuan terhadan siswa dalam pembelajaran? 

Jawaban : Ya, saya selalu melakukan penilaian pengetahuan, baik pada saat 
pembe/ajaran di ~las berlangsung, maupun penilaian lainnya 
sesuai petunjuk standar penilaian yang saya peroleh da/am 
oelatihan implementasi briku/um 2013. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melaksanalcan peniJaian keteram-
.lceterampilan pilan siswa dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, saya me/akukan penilaian /t:eterampilan sesuaiformat 
ins/rumen yang tersedia, peni/aian /t:eterampi/an juga merupakan 
oenilaian van2 harus sava /akukan do/am kurikulum 2013. 

9. Menyusun dan melakukan Pertanyaan : Jelaskanl Bagairnana cara ibu menyusun dan melaksanakan 
program remedial proimun remedial terhadao siswa? 

Jawaban : Ya, saya sudah meyusun dan melakukan program remedial. Tetapi 
be/um /engkap don be/um tersusun secara baik, secara bertahan 
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soya menwerbaikinva. 
10. Mcnyusun pc:rencanaan Pertanyaan : Jclaslcao! Bagaiamana cara ibu menyusum dan mclaksanakan 

program pengayaan oroeram nm~avaan tcrhadao siswa? 
Jawaban : Ya, saya ntdah menyusun don melakukan program pengayaan 

terhadap siswa. Tetapi be/um lengkap don be/um tersusun secara 
baik 

1 l. Melakukan kegiatan proses Pertanyaan : Bagaimana cara ibu menyajikan pembelajaran pada kegiatan 
pendahuluan oendahuluan? 

Jawaban : Soya melahkan kegiatan pendahuluan do/aJn pembelajaran yang 
saya sajikm. dengan cara melakukan tahapan sesuai dengan 
pendekalan saintifik kurilculum 2013 )IQ/lg soya pe/ajari dalam 
pelatihan urta bimbingan kepala selw/ah don pengawas mat a 
oelajaran.. 

12. Melaksanakan kcgiatan inti Pcrtanyaan : 83211.imaoa cara ibu menyajikan pembclaiaran nada ke11.iatan inti? 
dengan pcndckalan saintifik Jawaban : Cara yang saya lakukan pa<ki ltegiatan inJI dalam pembelajaran, 
learning SM yaihl dengan cara melakukan tahapan sesuai dengan pendekatan 

saintifik 5 M dalam kurikulum 2013 dengan metode yang saya 
pilih seslUZi dengan materi pelajaran. Skenario pembelajaran saya 
/akukan berfukos pado siswa. Siswalah yang menjadi subjek do/am 
pembelajaran. sedangkan saya sebagai guru bertindaJc sebagai 
f asilitator. 

13. Melaksanakan kcgiatan Pertanyaan : Bagaimana cara ibu mcnyajikan pembclajaran pada kegiatan 
peoutup ocnutup? 

Jawaban : Soya melakukan tahapan Jcegialan pemdup do/aJn pembelajaran, 
dengan cara melakukan tahapan sesuai slcenario yang tercantum 
dalam RPP dengan oendekatan sai11tilik sesuai kurikulum 2013. 

14. Mengolah hasil pcnilaian Pertanyaan : Bagaimana cara ibu mengolah hasil pcnilaian untuk pcrbaikan 
pembelajaran PCrnbelajaran? 

Jawaban : Setiap penilaian yang saya lakukan saya administrasikan dengan 
baik, kemudian saya me/akukan anal is is, baik analisis butir soal 
mauoun analisis hasil ulanl!an. 

15. Melaksanakan proses Pertanyaan : Langkah apa yang ibu lakukan untuk mcmpcrbaiki proses 
perbaikan penilaian omilaian oembelajaran? 
pembelajaran Jawaban : Langkah yang soya lakukan, yaitu melakukan program perbaikan 

don program pengayaan. Kegiatan ini saya laksanakan sete/ah 
setiap se/esai u/angan. dori has ii inilah kemudian saya 
tindaldanjllli. Siswa yang belum mencapal KKM saya berikan 
program remedial dan siswa yang mencapai don melampaui KKM 
akan sava berikan prQflram oene>avann 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Apa upaya yang dilakukan ibu untuk melakukan pcmbelajaran 
pelaksanaan terbaik terbaik ba2i siswa? 

Jawaban : Upaya yang saya lakukan untuk menyajikan pembelajaran terbaik 
bagi siswa ialah dengan berupaya meningkatkan lcemampuan 
siswa untuk menguasai pelajaran. Caranya dengan memperbaiki 
perangkat pembelajaran don menyajikan pembe/ajaran di Jee/as 
yang bermutu. Saya berupaya dengan membuat media 
pembelajaran. Hal ini saya lakukan unhlk menambah daya tarik 
don antusias siswa dolam men!likuti oelaiaran WlnJ! sava berikan. 

17. Melibatkan kepala sekolah Pertanyaan : Bagaimana upaya ibu berkonsultasi dcngan kepala sekolah dan 
dan peogawas mata pclajaran pengawas sekolah dalam rangka pcngembangan hasil 

PCmbelajaran? 
Jawaban : Ya. saya selalu memanfaatkan layanan don bimbingan dari lcepala 

selwlah don pengawas dalam meningkatkan lcemampuan mengajar 
dalam meneraokan kurikulum 2013 setiao ado kesemoatan. 

B. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplementasik.aa kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melakukan pcrubahao mindset agar 
pembelaiaran kurikulum 2013 berlanesunst sesuai standar proses? 

Jawaban : Saya selalu berupaya melakukan talwpan-tahapan do/am 
mengajar sesuai pendekatan saintifik kurikulum 2013. Skenario 
pembelajaran yang saya terapkan diantaranya tidok lagi 
menggunakan banyak ceramah dolam mengajar, saya sela/u 
menflllUnakan oendekatan sainlifik 5 M dalam menvaiikan 
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Dt!mbe/aiaran. 
19. Mengubah proses Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu menyajibn pembelajaran student 

pembelajaran dari teacher ccnteret sesuai kurilculum 2013 kCDllda siswa? 
centered ke student centered Jawaban : Soya selalu menerapkan pendekatan saintifi/c 5 M. Dengan cara 

ini secara otomatis pembelajaran yang saya lakukan sudah 
berbasis studenJ cenJered. Soya berfongsi sebagaifasilitator, 
siswa berfangsi sebagai subjelc dan puu!ran utama do/am 
lcel!iatan oe.mbelaiaran. 

20. Marnpu mengoperasikan IT Pertanyaan : Apakah ibu menggunakan TIK ~ media pembelajaran dalam 
dalarn pembelajaran menyajikan pembelaiaran? 

Jawaban : Ya. saya terus belqjar agar mampu ~11goperasikan ff dengan 
bai/r.. Soya selalu termotivasi unlulc ~nyaji/can pembelajaran 
dengan media oe.mbelaiaran berbasis rr den1tan baik.. 

21. Menguasai dalarn pembuatan Pertanyaan : Apakah ibu selalu membuat administrasi pembelajaran secara 
bidang administrasi lcn!!kao? 
pembelajaran Jawaban Ya. soya me.mbuaJ dan melenglcapinya. dengan me.ncari dan 

be/ajar dari berbagai sumber yang lretnudian saya revisi. Ji/ca 
saya be/um memahaminya. maka saya a/can berkonsultasi dan 
bimbingan dari lcepala sekalah serta pengawas mata pelajaran, 
serta memanfaat/can /regiatan MGMP. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan : Apakah ibu sclalu meluangkan waktu untuk membaca dan 
dan menetiti melakukan penelitian tindakan kelas atau seienisnya? 

Jawaban : Ya. seja/c diber/aku/can kurikulum 2013 saya berupaya meluangkan 
wa/ctu untulc membaca, paling tidalc bacaan yang ber/caitan dengan 
materi yang akan saya ajar/can lrepada suswa. 
Untu/c lregiatan me.neliti saya be/um melaku/can, lnsyaa/lah akan 
saya lak:ukan nanJi oada semester mendatang. 

23. Menekankan aspelc, kognitU: Pertanyaan : Apakah ibu sudah menekankan aspek kogniti.t: apektif dan 
apeklif dan psikomorik secara psi.komotorik secara berimbanit dalam pembelaiaran? 
berimbang Jawaban : Ya, saya sudah me.nekanlcan aspe/c kogniiif. aspelc apelaif dan 

aspe/c psikomolorilc secara berimbang, yaitu dengan menerap/can 
pende/catan saintifi/c learning (5 M) do/am pembelajaran dengan 
me.lode~ sava sesuailcan dem!an materi oe.laiaran. 

24. Menjadi guru pembelajar Pertanyaan : Apakah ibu sudah menjadi guru pembelajar, dan seperti apa 
tindakan vanit ibu lakukan ? 

Jawaban : Ya. saya sudah menjadi guru pembe/ajar dengan mengi/cuti forum 
komonitas guru pembelajar dan saya sudah menyelesallran 
kel!iatan tersebut. 

25. Menarnbah pengetahuan dan Pertanyaan : Apakah yang ibu lakukan untuk mcnarnbah pengctahuan dan 
wawasan wawasan dalam men2aoresiasi oembejaran lcurilculum 2013? 

Jawaban : Saya berusaha menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
/curik:ulum 2013 melalui MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia 
mauoun menl!ikuti oelatihan. 

C. Cara peningkatan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. Mengikuti MGMP Pertanyaan : Jelaskan! Apakah ibu selalu mengikuti kegiatan MGMP mata 
pelaiaran Bahasa Indonesia ? 

Jawaban : Ya. soya mengik:uti lcegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa 
Indonesia setiap kali diada/can pertemuan, /carena lcegiatan 
MGMP merupakan wadah bagi guru untu/c meningkatkan 
ke ·-do.lam pembelaiaran. 

27. Mengilcuti pelatihan Pertanvaan : AD3kah ibu oemah menltilcuti pelatihan oada tahun terakhir ini ? 
Jawaban : Ya, saya mengi/cuti lcegiatan pelatihan /curikulum 2013 untuk mata 

pelajaran Bahasa lndonesiapada tahunpelajaran 201712018 di 
lndu/c /cluster di selwlah temoat sava mengafar. 

28. Pertemuan ilmiah guru Pertanvaan : Pertemuan ilmiah ana vanit ocmah ibu ikuti Dada tahun ini ? 
Jawaban : Be/um, /carena sampai saat ini be/um pernah mengilcuti pertemuan 

ilmiah, /carena lcegiatan semacam ini setahu saya be/um pernah 
dilaksanakan bai/c oada tin1tkal lcecamatan mauoun lcabunaten. 

29. Lesson study Pertanyaan : Jelaslcan! Apakah di sekolah ibu atau tcmpat lainnya dilakukan 
kegiatan lesson study untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 
oernbelaiaran? 

Jawaban : Be/um, di sekalah sava SMP N I Kuaro be/um melak:ukan 
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Melakukan penelitian 

Mengikuti lomba guru 
berprestasi 

Seminar motivasi 

Lomba kreativitas guru 

Tulisan profesional 

213 

Pertan 

Pertan 
Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 
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TRANSKRIP HASIL WA WANCARA 

Nama Narasumber 

Jabatan Narasumbcr 

Alamat dan No. Hp. 

Tempat Wawancara 

Hari I Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 

Pewawancara 

Hasil Wawancara 

No. lndik.ator 

H. Murjoko, S. Pd. M. Pd. 

Kepala sekolah 

JI. Raya Km 133 Kelurahan Kuaro I 085334826455 

SMP Negeri l Kuaro 

Kamis, 11 Januari 2018 

I 0.30 - 11.30 
Mahyuni 

Hasil Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

I. Membuat Program Tahunan Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pengecckan program tahunan guru 
Bahasa Indonesia? 

Jawaban Ya, Saya selalu mengecek dan menandatangani program tahunan 
guru pada seliap awal semester, le.arena program tahunan 
meruoa/c.an oedomam ba1ti flUru. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Aoakah banak melakukan ncnP:ecckan promm semester? 
Jawaban : Ya. Saya selalu mengecek dan menandatangani program semester 

guru pada awal semester sebagai pedomam guru dalam 
merencanalcan oembelaiaran. 

3. Membuat dan merevisi Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pengecckan terbadap silabus dan 
silabus melala.tk.an telaah terhadao revisi silabus sruru? 

Jawaban : Ya. soya selalu mengecek. dan menandatangani silabus yang 
dimiliki guru, kemudian menelaah apa/c.ah sudah di revisi sesuai 
k.ondisi siswa dan sek.olah. 

4. MembuatRPP Pertanyaan Aoakah bapak melakukan telaah terbadap RPP vanP: dibuat ~uru ? 
Jawaban : Ya, soya selalu melakukan telaah dan menandatangani RPP yang 

dibual guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ji/ca RPP guru 
belum sesuai, maka soya minta direvisi ulang sesuai kondisi 
sekolak 

5. Menghitung KKM Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pengecekan terbadap KKM yang dibuat 
~ mata pelaiaran ? 

Jawaban : Ya, soya sela/u meminta guru menghitung KKM pada awa/ tahun 
pelajaran. Sesuai fungsinya sebagai pedoman dan a/at ukur yang 
harus dicapai siswa, dan sebagai dokumen untuk dicantumkan 
da/am KTSP sek.olak 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan dan meogevaluasi 
administrasi penilaian sikan yan~ dibuat llUlU ? 

Jawaban : Ya, soya selalu mengoreksi penilaian sikap yang dilakulcan guru 
dalam pembelajaran di kelas sesuai rubrik I insrtumen peni/aian 
sikap yang terdapat dalam RPPsaat soya melakukan supervisi 
terhadaD JlWIL 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan dao mengevaluasi 
pengetahuan administrasi oenilaian nenitetahuan van11:. dibuat e.uru 7 

Jawaban : Ya. soya selalu mengoreksi penilaian pengetahuan yang di/akukan 
guru dalam pembelajaran di ke/as sesuai rubrik. I insrtumen 
penilaian pengetahuan ketika soya melakulcan supervisi terhadap 
f!UT'U. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi 
keterampilao administrasi penilaian keterampilan yang dibuat guru ? 

Jawaban : Ya, soya selalu mengoreksi peni/aian keterampilan yang dilaku/r.an 
guru dalam pembelajaran di kelas sesuai rubrik I insrtumen 
penilaian keterampilan ketilca soya melaku/r.an supervisi terhadap 
guru tersebut. 
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9. Mcnyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasarkan supervisi yang bapak lalrubn terhadap guru. Apakah 
program remedial guru sudah mclaksanak:an ,,. remedial? 

Jawaban : Ya, guru sudah menyusun dan melakMkt:ut program 
~medial, wa/aupun perlu perbaiJ:.an lrarena belum Ieng/rap dan 
be/um tersusun secara bailc. 

IO. Menyuswt pe.rencanaan Pcrtanyaan : Bcrdasarkan supervisi yang bapak lalrubn tcrhadap guru. Apakah 
program pcngayaan 2Wll sudah mclaksanakan orol!Tllm nennvaan ? 

Jawaban : Ya. guru sudah menyusun dan melakMkt:ut program pengayaan, 
tetapi perlu bimbingan karena belum lengkop dan sebagian be/um 
sesvai ketentuan. 

11. Melalculcan kegiatan proses Pcrtanyaan : Bcrdasarkan supcrvisi yang bapak lalrubn terhadap guru Bahasa 
pcndahuluan Indonesia. Apakah kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru saat 

mct11?aiar sudah sesuai skcnario RPP ? 
Jawaban : Menurut saya, guru sudah melalcukan tahapan kegiatan pendahu-

luan dalam pembelajaran dengan tahopan sesuai dengan pende-
kalan sainti/ik da/am lcurilculum 20/ 3, hanwJ oerlu ditingkatkan. 

12. Mclaksanakan kcgiatan inti Pertanyaan : Bcrdasarkan supervisi yang bapak lakukan terhadap guru. Apakah 
dengan pendekatan saintifLk kcgiatan inti yang dilakukan guru saat mcngajar dengan 
learnings M pcndekatan sintifik learning 5 M sudah sesuai skenario 

nembclaiaran vanll ada dalam RPP 7 
Jawaban : Menurut saya, guru sudah melalcukan tahapan-tahapan kegiatan 

inti dalam pembelajaran lcurilculum 20 I 3 dengan pendekatan 
saintifilc dengan met ode Yofl1! sesuai. 

13. Mclaksanakan kegiatan Pertanyaan : Bcrdasarkan supervisi yang bapak lakukan terhadap guru. Apakah 
pcnutup kcgiatan penutup yang dilalculcan guru saat mengajar sudah sesuai 

skenario RPP ? 
Jawaban : Menurut saya, guru melalcukan kegiatan penutup dalam 

pembelajaran dengan tahapan sesuai dengan yang tercantum 
dalam RPP dengan oendekatan sainli/ikda/am lcurilculum 2013. 

14. Mcngolah basil penilaian Pertanyaan : Bcrdasarkan basil supervisi yang bapak lalcukan. Apakah guru 
pcmbclajaran Bahasa Indonesia mengolah basil penilaian untuk perbaikan 

ocmbclajaran ? 
Jawaban : Menurut saya, guru sudah mengolah hasil penilaian dengan baik. 

melalcukan analisis dengan baik, berkaitan dengan analisis butir 
soal maupun analisis hasil u/angan. 

15. Melaksanakan proses Pertanyaan : Berdasarkan hasil supcrvisi yang bapak lakukan. Apa upaya yang 
perbaikan penilaian dilakukan guru Bahasa Indonesia da1am proses perbailcan basil 
pcmbelajaran oenilaian oembclaiaran ? 

Jawaban : Upaya yang sudah dilalcukan guru yaitu; program perbaikan dan 
program pengayaan. Setelah guru selesai melalcsanakan ulangan 
harian, kemudian hasilnya ditindalclanjuti dengan 2 program 
tersebut. Siswa yang melampaui KKM diberikan program 
pengayaan dan siswa yang be/um mencapai KKM diberikan 
prowam remedial. 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Berdasarkan basil supervisi dan pengamatan yang bapak lakukan. 
pelaksanaan tctbaik Bagaimana aprcsiasi dan upaya guru Bahasa Indonesia daJam 

menyajikan pembelajaran terbaik terhadap siswa ? 
Jawaban : Guru sela/u berupaya untuk menyajikan pembela-jaran yang 

bertujuan kepada peningkatan kemam-puan siswa untuk 
menguasai pelajaran, yaitu dengan memperbaild perangkat 
pembelajaran dan penyajian kegiatan be/ajar mengajar di kelas 
Sebagai contoh guru sudah menyiapkan media pembelajaran. 
& hifU!l!a siswa tertarik dan antusias dalam menJrilcuti oelaiaran. 

17. Mclibatkan kepala sekolah Pertanyaan : Berdasa.rkan hasil pemantauan dan pengamatan yang bapak 
dan paigawas mata pelajaran lalrukan. Apakah guru Bahasa Indonesia sclalu bcrk:onsultasi 

dengan kcpala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan proses 
oerbaikan oenilaian 7 

Naban Ya. guru selalu meminta bimbingan kepa/a selwlah dan pengawas 
mata pe/ajaran ) ilea ada hal yang belum dipahami berkaltan 
dengan kegiatan be/ajar mengajar dalam memahami dan 
menerapkan kurikulum 2013 setiap ada kesempatan. 
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B. Kendala guru Bahasa Indonesia d1la• •engimplementasikan kurikul•m 2013 

18. Mengubah mindset guru Pcrtanyaan : Berdasarlcan supervisi dan pcnilaian yang bapak lakukan. 
Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia mengubah mindset agar 
pembelajaran kurilrulum 2013 berlan~un2 sesuai harapan? 

Jawaban : Menurut saya, guru s"'14h melakukan tahapan-talvJpan dalmn 
mengajar sesuai pendelcatan don metode saintifik kurikulum 2013, 
tidak /aJ!i leroaku oada meloM cuamah dalam menJ!aiar. 

19. Mengubah proses Pertanyaan : Berdasarlcan supervisi dan pcmantauan yang bapak lalrukan. 
pembelajaran dari teacher Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia menerapkan pcmbelajar111 
centered kc student centered berbasis student centered ? 

Jawaban : Menurut saya, guru Bahasa Indonesia sudah menerapkan prosu 
pembelajaran berbasis stutknt centered. Guru berfangsi sebagai 
fasllita/or dan siswa berfungsi sebagai pemeran ulama yang 
mendominasi kefliatan oelNbelaiaran. 

20. Mampu mcngoperasikan IT Pertanyaan : Berdasarkan supervisi dan pcngamatao yang bapak lalrukan. 
dalam pembelajaran Apakah guru Bahasa Indonesia mampu meogoperasik.an TIK 

daJam pcmbelaiaran ? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah berupaya mengoperasikan IT 

dengan baik. Pembelajaran sudah disajikan dengan menggunakan 
media IT misalrrya; power point, video pembelajaran baik yang 
dibuat dan dirancang sendiri, maupun media hasil kerja dari 
oertemuan MGMP ma/a oelaiaran Bahasa Indonesia. 

21. Menguasai dalam pembuatan Pertanyaan : Berdasarkan pcniJaian dan pcmantauan yang bapalc lalrukan. 
bidang administrasi Apalcah guru Bahasa Indonesia menguasai bidang admioistrasi 
pembelajaran oembelaiaran ? 

Jawaban : Menurut saya, guru Bahasa Indonesia menguasai administrasi 
pembelajaran, karena guru tenebut mampu membua/ don 
menvelesaikan semua adnUnistrasi oembelajaran kurikulum 2013. 

22. Membudayakan mioat baca Pcrtanyaan : Berdasarlcan pemantauan dan pcngamatao yang bapak lakukan. 
dan meneliti Apakah guru Bahasa Indonesia membudayakan minat baca dan 

mclakukan oeoelitian? 
Jawaban : Ya. menuru/ saya guru Bahasa Indonesia sudah berupaya 

meluangkan waktu untulc memboca, minimal bacaan yang 
berkaitan dengan materi pe/ajaran yang alum diajarkan 
Untulc kefliatan oene/itian belwn dilakkukan oleh 1n1ru /ersebut. 

23. Menekankan aspck, lcognitit: Pcrtanyaan : Berdasarlcan supervisi dan pcnilaian yang bapak lakukan. Apakah 
apektif dan psikomorik sccara guru Bahasa Indonesia sudah mcnekaokan aspelc kogoitif, apelctif 
berimbaog dao psikomotorik secara berimbaog ? 

Jawaban : Ya, menurul saya guru sudalr mt:lakukan pendarnan aspelc 
lwgnitif. ape/c/if don psikomolorilc secara berimbang, karena 
dengan menerapkan pendekatan saintiflk learning ( 5 M) dalam 
pembe/ajaran, maka sudah menca/cup ketiga aspelc tenebut secara 
berimbamz. 

24. Mcojadi guru pembelajar Pertanyaan : Berdasarkao pemantauan dan pcngamatao yang bapak lalcukan. 
Apakab guru Bahasa Indonesia sudab membelcali diri menjadi guru 
nembelaiar? 

Jawaban : Ya. guru Bahasa Indonesia sud.ah menjadi guru pembelajar. Hal 
inl dibulclikan dengan keikutser/aannya dalamforum komonilas 
guru pembelajar dan sudah muryelesaikan kegiatan 
Pemzembanl!an Keoro{esian Berulaniutan ( PKB) denl!an baik. 

25. Meoambah pengetahuan dan Pertanyaan : Berdasarkan pemaotauao clan peogamatao yang bapak lalrukao. 
wawasan Apakah guru Bahasa Indonesia sclalu berupaya mcnambah 

pengetahuan dan wawasao dalam meoinglcatkan kemampuan 
dalarn pembelaiaran ? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru sudah berusaha menambah pengetahuan 
dan wawasan tentang kurikulum 2013 melalui MGMP mata 
pe/ajaran Bahasa Indonesia maupun mengilculi pelatihan di indulc 
lcJuster, wa/aupun saya rasa per/" diperlcaya dengan pelatihan 
seienis. 

C. Cari peaingkatan kioerja guru Bahasa Indonesia d1lam pembelaj1ran 

26. Mcn2ilruti MGMP Pertanvaan : Berdasarkan oemantauan dan peo2lll1latan yan2 bavalc lalrukan. 
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Aoalcah 2Wll Bahasa Indonesia mengikuti lce2Uan MGMP ? 
Jawaban : Ya, gunt Baho.sa Indonesia se/alu mengihlti kegiaJan MGMP mata 

pe/ajaran ~tiap /coli diadakan pertemuan. Unhllc mendulamg 
kegiatan lo'sebuti selwlah kami selalu menganggarkan biaya 
uJ(iatan llllluA: vuru setit1D dilaksanakan uJ(iatan tersebut. 

27. Mengikuti pelatihan Pertanyaan : Berdasarbn pemantauan clan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudah mengikuti lcegiatan pelatihan 
imolementasi kurikulum 2013? 

Jawaban : Ya, sudoh 1nengilcuti kegiatan pelatihan Jcurilcul11m 2013 pada 
tahun pelajaran 201712018 ini, ubetu/an selwlah kami ditunjuk 
sebal!ai indwk A:luster kerriatan oelatihan tersebllt. 

28. Pertcmuan ilmiah guru Pertanyaan : Berdasarlcan pcmantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pernah mengilruti kegiatan 
oertemuan ilmiah? 

Jawaban : Be/um, konna kegiatan pertemuan ilmiah seperti ini saat ini 
be/um pemah di/aksanakan baik tingkat ucamatan maupun 
ting/cat A:abunaten. 

29. Lesson study Pcrtanyaan : Berdasarbn pemantauan dan pengamatan yang bapalc/ibu lakukan. 
Aoakah wru Bahasa Indonesia mengikuti kegiatan lesson study? 

Jawaban : Be/um, keviatan lesson studv baru kami rencakan. 
30. Melakukan penelitian Pertanyaan : Berdasarlcao pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa lndonesia swlah melakuk.an penelitian 
tindakan lcclas? 

Jawaban : Be/um, utriatan oenelitian be/um dilalcukan 17Jlr11. 

31. Mengikuti lomba guru Pcrtanyaan : Berdasarbn pemantauan clan pengamatan yang bapak lakukan. 
berprestasi Apakah guru Bahasa Indonesia pernah rnengikuti lomba guru 

berorestasi? 
Jawaban : Be/um. karena guru tersebut be/um bisa dipromosikan sebab 

be/um memerwhi beberapa /criteria persyaratan yang harus 
dioenuhi. 

32. Seminar motivasi Pertanyaan : Bcrdasarlcan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pernah mcngilruti seminar motivasi 
pembelaiaran? 

Jawaban : Be/um, karena ueiatan semacam ini iaranJ! sekali diadakan. 
33. Lomba kreativitas guru Pertanyaan : Berdasarlcan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa Indonesia pernah mengikuti kegiatan lomba 
kreativitas 2t1ru? 

Jawaban : Be/um. 
34. Tulisan profesional Pertanyaan : Berdasarkan pemantauan clan pengamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa Indonesia pemah menulis sesuai profesi 
kcswruan? 

Jawaban : Be/um. 
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Nama Narasumber 
Jabatan Na.rasumber 

Alamat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 

Hari I Tanggal Wawancara 

Waktu Wawaocara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara : 

No. lndik.ator 

Rustam Simatupang, S. Pd. 
Urusan Kurikulum 

JI. Raya Lolo Km 133 Kelurahan Kuaro I 081346282349 
SMP Negeri l Kuaro 

Kamis, 11 Januari 2018 

12.00 - 13.00 
Mahyuni 

Basil Wawaocara 

A. Kioerja guru dalam pembelajarao Bahasa lndont:Sia kurikulum 2013 

l. Membuat Program Tahuoan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apalcah 
sruru Bahasa Indonesia membuat Dro!!ram tahuoan? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah membuat 
program tahunan pada awal semester, karena program tahunan 
merupakan administrasi guru yang harMs dibuat sebagai pedoman 
dalam oembelaiaran. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
2uru Bahasa Indonesia membuat nroenun semester? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia selalu membuat program 
semester, k.arena di selw/ah kami selalu mengumpulk.an perangkat 
pembelaj aran setiap awal semester untuk ditandatangani lcepala 
seko/ah. 

3. Mcmbuat dan merevisi Pertanyaan : Berdasarlam pengamatan bapak sebagai urusan lrurikulum. Apakah 
silabus guru Bahasa Indonesia membuat dan merevisi silabus? 

Jawaban : Ya. menurut saya guru Bahasa Indonesia mempunyai silabus yang 
diambil dari beberapa sumber, A:emudian guru tersebut 
merevisinya disesuaikan A:emamouan siswa. 

4. MembuatRPP Pertanyaan : Berdasark:an pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. 
Apakah guru Bahasa Indonesia menyusun RPP sendiri atau 
disusun den231l cara lainnya. Jelasbn? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia menyusun dan memilild RPP yang 
diadopsi dari hasil A:egiatan MGMP mata pelo;jaran Bahasa 
Indonesia yang diikuti, A:emudian guru tersebut melakukan revisi 
sesuai kondisi sekolah. 

5. Menghitung KKM Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
2WU Bahasa Indonesia menvusun KKM mata oelaiaran? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia selalu membuat dan menghitung KKM 
pada awal tahun pelajaran, k.arena K.KM merupa/ran a/at ulau 
vam~ harus dicofXli siswa da/am oembe/ajaran. 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai wusan kurikulum. Apalcah 
guru Bahasa Indonesia melakukan ocnilaian sikap terhadap siswa? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah melahtkan penilaian sikap 
setiap kali pembelajaran di A:e/as berlanpng sesuai insrtumen 
penilaian sikap yang dibuat guru dan sejalan dengan apa yang 
tertuanJ! dalam RPP. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
pengetahuan guru Bahasa Indonesia melakukan penilaian pengetahuan terhadap 

siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penilaian 

pengelahuan 3esuai insrtumen penilaian dengan berpedoman pada 
standar venilaian yan}( ber/aku dalam htriht/um 20/ 3. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan lrurik:ulum. 
keterampilan Aoakah 2'uru Bahasa Indonesia melakukan oenilaian keteramoilan 
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terhadan siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah melalal/can penilaian 

keterampilan sesuai insrtumen penilaian keterampilan 
berdasarkan standar penilaian seperti yang tertuang dalam RPP 
lalrik:ulum 2013. 

9. Menyusun perencanaan Pcrtanyaan : Bcrdasarkan pcngamatan bapak sebagai urusan kurilrulum. Apalcah 
program remedial guru Bahasa Indonesia sudah melakukan program remedial 

terhad8D siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah menyusun dcur melablkan 

program remedial walaupun be/um Ieng/cap. Hal ini memerlulran 
bimbingan kepa/a sek.olah dan pengawas dalam pembuatan dan 
pe/ak.sanaannva. 

10. Mcnyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasarlcan pcngamatan bapak scbagai urusan kurikulum. Apakah 
program pengayaan guru Bahasa Indonesia sudah melakulcan program pengayaan 

terhadBD siswa'? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah menyusun dan melahkan 

program pengayaan. Tetapi be/um Ieng/cap dan be/um tersusun 
secara balk. 

11. Melakukan lccgiatan proses Pertanyaan : Berdasarlran pengamatan yang bapak lakukan terbadap guru. 
pendahuluan Apakah kcgiatan pendahuluan yang dilakukan guru Bahasa 

Indonesia saat mengajar sudah sesuai skenario RPP? 
Jawaban Ya. menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melak.u/can 

kegiatan pendahuluan da/am pembelajaran dengan cara 
melalallcan tahapan pembelajaran sesuai dengan pende/catan 
saintifik. dalam lalrihlum 2013 yang tertuang dalam RP P yang 
dibuatf(Uru/ersebuL 

12. Melaksanakan kegiatan inti Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang bapak lakulcan terhadap guru. 
dengan pendekatan saintifik Apakah kegiatan inti yang dilakukan guru saat mengajar dengan 
learnings M pendckatan sintifilc teaming 5 M sudah sesuai skenario 

oembclajaran yang ada dalam RPP? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melak.u/can 

kegiatan inti dalam pembelajaran dengan cara melak.ukan 
tahapan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RP P yang dibual 
guru tersebut. Kegiatan inti dalam pembelajaran s11dah di/ak.ukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik 5 M dalar,n lcurik.ulum 
2013 den Ran met ode van1l sesuai denf;!an materi pe/ajaran.. 

13. Mclaksanakan kcgiatan Pcrtanyaan : Bcrdasarkan pengamalan yang bapak lakukan tcrbadap guru. 
penutup Apakah kegiatan penutup yang dilakukan guru saat mengajar 

sudah sesuai skenario RPP? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melak.ukan 

kegiatan penutup dalam pembe/ajaran dengan cara melak:ukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifik dalam k.urik.ulum 2013 
vanR terdaDat dalam RPP RUru tersebut. 

14. Mengolah basil penilaian Pertanyaan : Berdasarkan hasil pengamatan yang bapak lakukan. Bagaimana 
pembclajaran cara guru Bahasa Indonesia mengolah basil penilaian untuk 

perbaikan pembclajaran? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melakukan 

peni/aian dengan baik, dan sudah melakukan ana/isis baiA: ana/isis 
butir soa/ maupun analisis hasil ulangan yang kemudian nilai di 
olah denRan menf!llllnakan ap/ikasi. 

15. Melaksanakan proses Pertanyaan : Berdasarkan hasil pengamatan yang bapak lakukan. Apa upaya 
perbaikan penilaian yang dilakukan guru Bahasa Indonesia dalam proses pcrbaikan 
pembclajaran hasil oenilaian nembclaiaran? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melak.ukan 
perbaikan penilaian, misalnya melak.u-kan program perbaikan dan 
program pengayaan setelah melak.sanakan ulangan harian, 
kemudian dinndak.lanjuti dengan cara ; siswa yang melam-paui 
KKM diberikan program pengayaan dan siswa yang be/um 
mencapai KKM diberikan prOf!ram remedial oleh J?Mru. 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Berdasarkan basil pengamatan yang bapak lakukan. Bagaimana 
pelaksanaan terbaik apresiasi dan upaya guru Bahasa Indonesia dalam mcnyajikan 

oembclajaran tcrbailc terhadap siswa? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah berupaya untuk 

menyajikan oembe/ajaran yanf! menJ?arah kenada kemampuan 
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siswa 11n1uk menguasai pelajaran, yailu detrgan memperbai/d 
penurgkat pembelajaran don penyajian peMbelajaran di kelas. 
GIU1I Bahasa lndonesiajuga melengkapinyadmgan merancang 
media pembelajaran untuk menambah daya tarik don antusias 
siswa dalam menJ?ikuli oelaiaran. 

17. Melibatkan kepala sekolah Pertanyaan : Bcrdasarkan basil pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
dan pcngawas mata pelajaran Bahasa Indonesia sclalu bericonsultasi dengan lcepala sekolah dan 

dalam mclaksanakan proses pcrbu'bm oenilaian? 
Jawaban : Ya, memuul saya guru Bahasa Indonesia selahl me/akukan 

kansrdtasi dan mendopal bimbingan dari hpa/a selcolah don 
pengawas selcolah dalam meningkatkan hma"'fJllan mengajar don 
memahami kurikulum 2013 selillD ado hsemrxztan. 

B. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplemeatasikan kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pertanyaan : Berdasark:an pengamatan yang bapak lakukan. Bagaimana cara 
guru Bahasa Indonesia mcngubah mindset IPI" pcmbelajaran 
kurikulum 2013 berlangsung sesuai barapan? 

Jawaban : Ya, memuut saya guru Bahasa Indonesia slllklh melalwkan 
tahapan mengajar sesuai pendekatan saintifi/c dan met ode 
pembelajaran do/am kurikulum 2013, tido/c /agi mengajar dengan 
banyak ceramah.. Guru antuslas sekali do'4m mengubah mindset 
untulc rnenj?ikuti pola r>embe/ajaran lalrila.lum 2013. 

19. Mengubah proses Pertanyaan : Berdasarkan pcngamatan yang bapak lakukan. Bagaimana cara 
pembelajaran dari teacher guru Bahasa Indonesia menerapkan pembelajaran berbasis student 
centered kc student centered centered? 

Jawaban : Ya, memuut saya guru Bahasa Indonesia su.dah meneraplcan 
pendekatan sainlifik ,ini menunjuk:/can pembelajaran yang 
di/akulcan sudoh berbasis student centered. Guru sudah berfungsi 
sebaJ?ai fasilitalor. 

20. Mampu mengoperasika.n IT Pertanyaan : Bcrdasarkan pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mampu mcngoprasilcan 11K de.ngan baik dalam 

oembelaiaran ? 
Jawaban : Ya, menurul saya guru Bahasa Indonesia sudah mampu 

mengoperasikan rr don se/alu berupaya menyajikan pembelajaran 
dem!an menvvunakan media oembelajaran. 

21. Menguasai dalam pembuatan Pcrtanyaan : Berdasarb.n pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru Bahasa 
bidang administrasi Indonesia men"1lasai bidan2 administrasi oembelajaran? 
pembelajaran Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia slllklh membuat don 

me/englcapi administrasi pembe/ajarannya dengan bai/c, ha/ ini 
danaJ. dilihat dari oeranstkat r>embe/ajaran vmw dimili/d. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan : Berdasarbn pengamatan yang bapak Lakukan. Apakah guru 
dan meneliti Bahasa Indonesia membudayakan minat baca dan melakukan 

oenelitian? 
Jawaban : Ya. muiuntt soya guru BahaJa Indonesia nu/ah berupaya 

meluanglcan wa/ctu untu/c membaca, minimal membaca buku 
bacaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang alcan 
diajarlcan. 
Untuk k.egiatan meneliti sampai saat ini be/um dila/cu/can oleh 
euru tenebut. 

23. Menek.ankan aspek, kognitif, Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang bapak Lalcukan. Apakah guru 
apektif dan psikomorik secara Bahasa Indonesia sudah menekankan aspek kognitif, apektif dan 
berimbang psikomotorilc sccara berimbang dalam pembelajaran? 

Jawaban : Ya, menund saya guru Bahasa Indonesia nu/ah me.la/culcan 
penekanan aspe/c secara berimbang. ka.rena dengan menerapkan 
pendelr:atan saintifi/c learning ( 5 M) do/am pembelajaron, secara 
olomatis mengambarlr:an aspek lwgnitif. apelctif don psikomotorik 
sudoh di/a/cu/can secara berimbang. 

24. Menjadi guru pembelajar Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang bapak lalcukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia sudah membekali diri mcnjadi guru pembelaiar? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah menjadi guru 
pembelajar. Hal ini dibulctikan dengan k.eilcutserlaan dalamforum 
kamonitas guru pembelajar dan sudah merryelesaikan hgiatan 
PenJ?emban1?an Keprofesian Berk.elanjutan ( PKB) sebaf!ai 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



221 

oeserla dens!an baik. 
25. Menambah pengetahuan dan Pertanyaan : Berdasarbn pengamatan yang bapak lakulcan. ApM.ah guru 

wawasan Bahasa Indonesia sclalu berupaya mcnambah pc:ngdahuan dao 
wawasan dalam menin~lcatkan kemampuan daJarn oernbelaiaran ? 

waban : Ya. menurut soya guru Bahasa lndon1tsia sudah bef1llKIYO menambah 
pengeJahuan dan wawasan tenlang lcurikulum 2013 IMialui 
pelatihan, MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia maupun dan 
/cegiatan lainnya. 

C. Upaya penlngbtan kiaerja guru Bahasa Iadon~ia dalam paabelajaran 

26. Mengikuti MGMP Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang bapa.k la.kulcan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia selalu meo2ikuti keitlatan MGMP ? 

Jawaban : Ya, menunll saya guru Bahasa Indonesia selalu mengilcuti 
kegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia setiap kali 
diodakan pertemuon. 

27. Mengikuti pelatihan Pertanyaan : BenWarbn pengamatan yang bapak lakukan. Apabh guru 
Bahasa Indonesia sudah mengikuti kcgiatan pelatihan 
implementasi lcurilcuJum 2013 D8da tahun ini? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah mengilcuti 
lcegiatan pe/aJihan implemen.tasi kurilculum 2013 mata pelajaran 
Bahasa lfllil>Msia di induk klU3ter SMPN I Kuaro. 

28. Pertemuan ilmiah guru Pertanyaan : Berdasark.an pengamatan yang bapak lakukan.. Apabh guru 
Bahasa Indoocsia pemah meo2ikuti kefilatan DCrtcmuan ilmiah? 

Jawaban : Be/um, sebenarnya semua guru mau mengikuti perlemuan ilmiah, 
tetapi belwn ado pertemuan ilmiah seperti lni baik ditingkaJ 
lcecamatan lflllllDun kab11D<Jten. 

29. Lesson study Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang bapa.k la.kukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia mengikuti k.egiatan lesson study ? 

Jawaban : Belum. di iekolah kami belwn melalwkan lcegiatan IU3on study, 
kami baru merencanakannva. 

30. Melakukan penelitian Pertanyaan : Berdasarlcan peogamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia sudah mclakukan oeneljtian tindakan kclas? 

Jawaban : Be/um, guru Bahasa Indonesia be/um melalcukan lcegiatan 
penelitian. 

31. Mcngikuti lomba guru Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang bapa.k lakukan. Apakah guru 
bcrprcstasi Bahasa Indonesia pemah meogjkuti lomba guru berorcstasi ? 

Jawaban : Be/um. guru Bahasa Indonesia be/um pernah mengilcutinya. 
karena sepengetahuan saya ada beberapa persyaratan lomba yang 
be/um bisa diotnuhi oleh J!Uru tersebut. 

32. Seminar motivasi Pertanyaan : Bcrdasarbn pcngamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
Bahasa lndoocsia pernah mengikuti seminar motivasi 
oembelajaran ? 

Jawaban : Be/um, karenajarang ada seminar sejenis diadakan baik tingkat 
lcecamatan atau kabupaJen. 

33. Lomba krcativitas guru Pertanyaan : Berdasarkan pcngamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia pemah mengikuti kegiatan lomba krcativitas 
jWTU? 

Jawaban : Be/um. 
34. Tulisan profesional Pertanyaan : Bcrdasarlcan pcngamatan yang bapak lakulcan. Apakah guru 

Bahasa Indonesia pernah menulis karya ilmiah sesuai profesi 
keguruan? 

Jawaban : Be/um. 

Kuaro, l l Januari 2018 
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TRANSKRIP BASIL WA WANCARA 

Nama Narasurnber 

Jabatan Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 

Tempat Wawancara 
Harl I Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 

Pewawancara 

Hasil Wawancara 

No. lndikator 

Nurhacdah, S. Pd. 

Guru Bahasa lndooesia 

JI. Raya Sandeley Km 99 Kecamatan Kuaro I 082157023245 
SMP Negeri 3 Kuaro 

Selasa, 23 Januari 2018 

08.00- 10.00 

Mahyuni 

HJasit Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

1. Membuat Program Tahunan Pertaovaan : ADakah ibu membuat orogram tahunan? Jelaskan ! 
Jawaban : Ya, Saya membuat program tahunan pada awal semester karena 

di selrolah lromi wajib dise/esaikan sebelum kegiatan 
oembe/ajaran dimulai. 

2. Membuat Program Semester Pertanvaan : ADakah ibu membuat oro1ZJ81D semestctl Jelaskan ! 
Jawaban : Ya, program semester selalu soya siapkan pada awa/ semester 

seba2ai nedomam da/am merencanoJ.an oembe/ajaran. 
3. Membuat dan merevisi Pertaoyaan : Jelaskan I Apakah ibu mempunyai si.labus dan melalrukan revisi 

silabus silabus? 
Jawaban : Ya, silabus yang milild saya adopsi dari beberapa sumber, 

k.emudian saya revisi sesuai lrondisi siswa dan selrolah. 
4. McmbuatRPP Pertanyaan : Coba cerita.kan apalcah ibu memiliki RPP dengan membuat sendiri 

atau dengan cara lainnva? 
Jawaban : Saya memi/iki RPP yang soya adopsi dari berbagai sumber 

diantaranya has ii kegiatan MGMP mata pela/aran Bahasa 
Indonesia, kemudian saya merevisi ulang dan saya sesuaikan 
kondisi seko/ah. 

5. Menghitung KKM Pertanvaan : ADakah ibu menvusun dan menghitune. KKM mata oelaiaran? 
Jawaban : Ya, saya menyusun dan menghitung KKM pada awa/ tahun 

pela/aran sebagai pedoman soya da/am pembelajaran dan sebagai 
ala/ uJau vanJ! harus dicQDQi siswa. 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melalcsanakan penila.ian sikap siswa 
dalam pembelajaran? 

Jawaban : Ya, saya me/akukan penilaian sikap setiap kali pembe/ajaran di 
ke/as berlangsung dengan menggunakan insrtumen penilaian 
sikalJ vanl! sava buat sesuai van2 terdaoot dalam RPP. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melaksanakan penilaian 
pengetahuan oem1etahuan siswa dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, soya se/alu melakukan penilaian pengetahuan, baik pada saat 
pembelajaran di kelas berlangsung dan penilaian lainnya sesuai 
standar peni/aian yang saya perolth dalam pelatihan 
imn/ementasi kurikulum 2013 di indulc /duster. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Jelaskanl Bagaimana cam ibu melaksanakan penilaian 
keterampilan keteramoilan siswa dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya,saya melakukan penilaian keterampilan sesuai instrumen yang 
tersedia, karena sama halnya dengan penilaian sikap, dan 
peni/aian penge-tahuan, penilaian keterampilanjuga merupakan 
penilaian inti yang harus di/alalkan gvru da/am dengan 
menekonkan pada aspek kognitif. apelctif dan psikomotorik secara 
berimbanf!. 

9. Menyusun dan melakukan Pertanyaan : Jelaskanl Bagaimana cara ibu menyusun dan melaksanakan 
program remedial prolmlm remedial terhadao siswa? 

Jawaban : Ya, sudah meyusun dan melakukanprogram remedial. Tetapi 
be/um /enulrnn don be/um tersusun s«ora baik, stkaran!l sava 
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sudah berupaya menyMSIUllf)'Q dengan baik dan 
mengadministrasikarurva dengan baik. 

10: Menyusun perencanaan Pertanyaan : Jelaskan! Bagaiamana cara ibu menyusum dan melaksanakan 
program pengayaan proiuam peo£ayaan - ·-'- siswa? 

Jawaban : Ya, saya sudah menyusun dan melakulcan program pengayaan. 
Tetapi be/um lengkap dan be/um tenusun secara baik Saya akan 
berupaya memperbaiki dengan memanfaatkan MGMP sebagai 
temoat be/ajar. 

11. Melakukan kegiatan proses Pertanyaan : Bagaimana cara ibu menyajikan pembelajaran pada kegiatan 
pendahuluan peodahuluan? 

Jawaban : Saya me/akukan kegiatan pendahu/uan da/am pembelqjaran 
dengan cara melakulcan tahapan sesuai dengan peruklcatan 
saintifik kurikulum 2013 yang saya pelajari dalam pelatihan 
implementasi kurikulum 2013 di induk kluster dan kegiatan 
MGMP, serla bimbingan kepala sckolah dan pengawas mala 
pe/ajaran. 

12. Melaksanakan kegiatan inti Pertanyaan : Bru!aimana cara ibu menyajikan oembelajaran oada kC2iatan inll'? 
dengan pendekatan saintifik Jawaban : Saya melalculcan kegiotan inti dalam pembelajaran dengan cara 
learnings M melalcukan tahapan sesuai dengan pendekatan saintiflk 5 M dalam 

lcurikulum 2013 dengan metode yang saya pi/ih sesuai dengan 
materi pelajaran. Skenario pembe/ajaran saya lalcukan dengan 
cara berbasis student centered. 

13. Melaksanalcan kegiatan Pertanyaan : Bagaimana cara ibu menyajikan pembelajaran pada kcgiatan 
penutup oenutup? 

Jawaban : Saya melalcukan kegiatan penutup da/am pembelajaran dengan 
cara me/akukari tahapan sesuai dengan skenario yang tercantum 
dalam RPP dengan pendekatan sainti/ik dalam kurikulum 2013. 

14. Mengolah hasil penilaian Pcrtanyaan : Bagaimana cara ibu mengolah hasil penilaian untuk petbaikan 
pembelajaran pembelaiaran? 

Jawaban : Setiap penilaian saya administrasikan dengan baik, kemudian 
saya me/akukan anal is is. baik analisis butir soal maupun analisis 
has ii ulangan yang kemudian nilai saya olah dengan 
menRKUnalcan allikasi peni/aian. 

15. Melak:sanalcan proses Pcrtanyaan Apa yang ibu lalcukan untuk memperbaiki proses penilaian 
perbaikan penilaian pembelajaran? 
pembelajaran Jawaban : Saya se/a/u melalcukan program perbaikan dan program 

pengayaan setelah melaksanalcan sellap selesai ulangan harian. 
dari hasil inilah saya tindaklanjuti. Siswa yang be/um mencapai 
K.KM saya berilcan program remedial dan siswa yang mencapai 
dan melebihi KKM saya berilcan program pemtavaan. 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Apa upaya yang dilakukan ibu untuk melalcukan pembelajaran 
pelaksanaan tcrbaik terbaik bagi siswa? 

Jawaban : Saya selalu berupaya untuk menyajikan pembelajaran yang 
mengarah kepada kemampuan siswa untulc menguasai pelajaran 
dengan memperbaiki perangkat pembelajaran dan menyajikan 
pembelajaran dike/as yang bermutu. Saya menyiaplcan media 
pembelajaran berupa pawer point, gambar atau media lainnya. 
Hal ini saya lakukan untuk mencoba menambah daya larik dan 
antusias siswa dalam mengilcuti pelajaran yang saya sajilcan 
denJ(an bailc. 

17. Melibatkan kepala sekolah Pertanyaan : Bagaimana upaya ibu berkonsultasi dengan lcepala sekolah dan 
dan pengawas mata pelajaran pengawas sekolah dalam rangka pengembangan basil 

pembelaiaran? 
Jawaban : Ya, saya selalu mendapaJ bimbingan oleh kepala sekolah dan 

pengawas ma/a pelajaran da/am meningkatkan kemampuan 
menl(ajar dalam menerapkan kurikulum 2013. 

8. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplementasikan kur ikulum 2013 

18. Mcngubah mindset guru Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melalcukan perubahan mindset agar 
pembelajaran lrurikulum 2013 berlan2Sun~ sesuai standar oroses? 

Jawaban : Soya selalu berupaya melalcukan tahapan-tahapan dalam 
mengajar sesuai pendekatan saintiflk lcur1'/culum 2013. Skenario 
oembelajaran yang sava teranlcan tidak laRi menuunalcan banvak 
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C%ramalt dalam nungajar. 
19. Meogubah proses Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu menyajibn pembelajaran student 

pembelajaran dari teacher ccnteret scsuai kurikulwn 2013 lcepada siswa? 
centered ke student centered Jawaban : Dengan cara menerapkan pendekatan sainlifiA: 5 M yang secara 

OlomaJis saya melakukan pembelajaran shldent centered. Saya 
berfungsi sebagai fasilitator, siswa berfungsi sebagai subjek dan 
tHmuan utama dolam kegkitan oembelaiaran. 

20. Mampu meogopcrasikan IT Pertanyaan : Apakah ibu menggunakan TIK sebagai media pembelajaran dalmn 
dalam pembelajaran menvaiibn oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, saya buupaya untuk mampu mengoperasikan ff dengan baik. 
Saya selalu termOlivasi be/ajar membuat medkJ power point yang 
saya rancang sendiri, maupun maupun membuat media 
pembelajaran dori hasil kerja pertemuan MGMP mata pelajaran 
Bahasa Indonesia. 

21. Menguasai dalam pembualan Pertanyaan : Apakah ibu sc\alu membuat administrasi pembclajaran sccara 
bidang administrasi lenl!bn? 
pembelajaran Jawaban Ya, saya membuat don melengkapinya, dengan mencari berbagai 

sumber yang kemudian saya revisi. Jika saya belum memahami-
nya. maka saya akan be/ajar bailc dolam forum MGMP atau 
lconsu/tasi bimbingan dari kepa/a seka/ah dan pengawas mata 
oelaiaran. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan : Apakah ibu selalu meluanglcan walctu untuk membaca dan 
dan meneliti melakukan oenelitian tindakan kelas atau scjenisnya? 

Jawaban : Ya, sejalc diberlakukan kurikulum 2013 saya berupaya meluangkan 
waktv unhllc membaca, minimal bacaan yang berkaitan dengan 
materi pelajaran yang akan saya ajarkan. Kegiatan mene/iti juga 
sudah sava lakukan vaitu oenelitkin tindakan kelas. 

23. Menekankan aspek. kognitlf: Pertanyaan : Apakah ibu sudah menekankan aspek kogniti~ apelctif dan 
apelctif dan psikomorik secara psikomotorik secara berimbang dalam oembelaiaran? 
berimbang Jawaban : Ya, saya sudah menekankan aspek /wgnitif. apektif don 

psikomOlorilc secara berimbang, dengan menerapkan pendekatan 
salntifllc learning (5 M) dalam pembelajaran dengan metode yang 
sava pilih sesuai dellJ!an materi oe1ajaran. 

24. Menjadi guru pembelajar Pertanyaan : Apakah ibu sudah menjadi guru pembelajar, dan seperti apa 
tindakan yang dilakukan ? 

Jawaban Ya, saya sudah menjadi guru pembelajar denagn mengikuti forum 
k.omonitas "guru pembelajar" don saya sudo nunyelesalkan 
kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 
stbaJ!af ouuta. 

25. Menambah pengetahuan dan Pertanyaan : Apalcah yang ibu lakukan untuk menambah pengetahuan dan 
wawasan wawasan dalam menl!anresiasi oembeiaran kurikulum 2013 ? 

Jawaban : Saya berusaha menambah pengetahuan don wawasan tentang 
kurikulum 2013 melalui MGMP mata pe/ajaran Bahasa Indonesia 
maupun men~i/aui oelatlhan lainnya. 

C. Cara peningkatan k.inerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. Mengikuti MGMP Pertanyaan : Jelaskan! Apakah ibu selalu mengikuti lcegiatan MGMP mata 
pelajaran Bahasa Indonesia ? 

Jawaban : Ya, saya mengikuti kegiatan MGMP matapelajaran Bahasa 
Indonesia seliop kali diadakan pertemuan, karena nunurut saya 
MGMP adalah wadah organisasi uniuk meningkatkan kemampuan 
guru do/am pembelajaran. Sayajuga merupakan pengurus inti 
kePialan MGMP kabuoaJen. 

27. Mengikuti pelatihan Pertanyaan : Apakah ibu oemah menstikuti oelatihan oada tahun teralchir ini ? 
Jawaban : r a, saya mengikuti kegiatan pelatihan kurikulum 2013 don saya 

menjadi in.rtruktvr kurikulum 2013 kabupaten pado tahun 1015 
untulc mata oelaiaran Bahasa Indonesia. 

28. Pertemuan ilmiah guru Pertanyaan : Pertemuan ilmiah ana van2 oemah ibu ikuti oada tahun ini ? 
Jawaban : Be/um. karena sampai saat ini belum terbentuJ: wallah atau 

organisasi pertemuan ilmiah bailc tingkat kecamatan maupun 
kabupaten, meskipun saya mau mengikutinyajika ada kegiatan 
semacamini 

29. Lesson studv Pertanyaan : Jelaskan! Aoakah di sekolah ibu atau tempat lainnya dilakukan 
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Melalculcan penelitian 

Mengikuti lomba guru 
berprestasi 

32. Seminar motivasi 

33. Lomba lcreativitas guru 

34. Tulisan profesional 
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kegiatan lesson study untuk meningkatbn lcemampuan guru dalam 
bela·aran? 

Jawaban 

Pertall elitian tindakan lcelas? 
Jawaban : Sudoh. soya sudah melaksanakan Penelitian Tindakan Ke/as 

Pertall 
Jawaban : Be/um, soya be/um ikut berpartisifasi dalam lomba guru 

Jawaban 

be restasi karena be/um me diri de an baik.. 

Kuaro, 23 Januari 2018 
Narasumber/lnfonnan. 

q,/!4 

ru ? 

ru? 
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TRANSKRIP BASIL WA WANCARA 

Nama Narasumber 

Jabatan Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 

Tempat Wawancara 

Hari I Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 

Pewawancara 

Hasil Wawancara 

No. lndikator 

Ors. Nur Romli 

Kepala sekolah 

JI. Raya Sandcley Km 99 Kecamatan Kuaro I 08134503 1515 
SMP Negeri 2 Kuaro 
Sclasa, 23 Januari 2018 
10.30 - 11.30 
Mahyuni 

lhsil Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Membuat Program Tahunan 

Membuat Program Semester 

Membuat dan merevisi 
silabus 

MembuatRPP 

Menghitung KKM 

Malakukan penilaian sikap 

Me\akukan penilaian 
pengetahuan 

Melakukan peniJaian 
keterampilan 

Pertanyaan : Apakah bapak mclakukan pengccekan program tahunan guru 
Bahasa Indonesia? 

Jawaban : Ya, Saya sela/u mengecek don menandatangani program lahunan 
guru pado setiap awal semester sebagai pedomam bagi guru moJa 

la ·aran do/am salu talrtm ke de 

Jawaban : Ya, Saya selalu mengecek don menandatangani program semester 
guru pada awa/ semester sebagai pedomam guru dalam 
merencanakan mbeta·aran. 

Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pengecekan terhadap silabus dan 
melak:ukan telaah revisi silabus ? 

Jawaban : Ya. saya sela/u mengecek don menandatangani si/abu.s yang 
dimililci guru, kemudian menelaah apakah sudoh di revisi sesuai 
kondisi siswa don sekolah. 

Pertan aan akah b ak melakukan telaah terhad dibuat uru ? 
Jawaban : Soya selalu melakJJcan lelaah don menandatangani RPP yang 

dibuat guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika RPP guru 
be/um sesuai soya minta direvisi ulang sesuai kondisi seko/ah. DI 
sekolah kami semua perangkat pembelajaran haru.s diselesaikan 

semester min rtama awa/ ke ·atan mbela ·arOll. 
Pertanyaan Apakah bapak melakukan pengecekan terhadap KKM yang dibuat 

mata ta·aran? 
Jawaban Ya. saya selalu meminla guru menghitung KKM pado awal tahun 

pe/ajaran. Sesuai fangsirrya sebagai pedoman don a/al ukur yang 
harus dicapai siswa, don sebagai dokumen unluk dicantumkan 
dalam KTSP Buhl sekolah. 

Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi 
adrninistrasi ila.ian s dibuat urn? 

Jawaban : Ya, saya se/alu mengoreksi penilaian sikap yang dilakukan guru 
dalam pembelajaran di kelas sesuai rubrik I insrtumen penilaian 
sikap yang lerdapat do/am RPPsaal melakukan supervisi terhadap 

nL 

Pertanyaan : Apakah bapak mdakukan.pemcriksaan dan mengevatuasi 
administrasi "Jaian etahuan dibuat uru? 

Jawaban : Ya, saya se/alu mengoreksi penilaian pengetahuan yang dilakukan 
guru do/am pembelajaran di kelas sesuai rubrik I insrtumen 
enilaian n etahuan ketika melakukan su rvisi lerhada ru. 

Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan 
dan mengevaluasi administrasi penilaian keterampilan yang dibuat 

? 
Jawaban 
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program remedial 2UIU sudah mclalcsanakan ~·~~~remedial? 
Jawaban : Ya, guru sudah menyusun don melalatkonprogm111 remedial 

walaupun perlu bimbingan karena be/um lengtap don be/um 
IU'nlsun secara baik 

10. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Bcrdasarkan supervisi yang bapak lakuk.an terhadap guru. Apa.kah 
program pcngayaan guru sudah melalcsanakan prol0'8ffi penovaan ? 

Jawaban : Ya, guru sudah menyusun don meWblkan progr01n pengayaan, 
teJapi per/u bimbingan karena be/um lengkap dan sebagian be/um 
sesuai /ceJentuan. 

11. Melakuk.an lc:egiatan proses Pertanyaan : Berdasarlc:an supervisi yang bapak lakuk.an tcrhadap guru Bahasa 
pendahuluan Indonesia. Apakah kegiatan pcndabuluan yang dilakukan guru saat 

mC02aiar sudah sesuai skenario RPP '! 
Jawaban : Menurut saya, guru sudah me/alcukan t<JMpan kegiatan 

pendahuluan dalam pembelajaran dengan tahapon sesuai dengan 
pende/catan saintiflk dalam kurilarlum 2013, hanya perlu 
ditinf!katkan. 

12. Melaksanakan lc:egiatan inti Pcrtanyaan : Bcrdasarkan supervisi yang bapak lakuk.an tcrhadap guru. Apakah 
dengan pendelc:atan saintifik lc:egiatan inti yang dilakukan guru saat mengajar dengan 
learnings M pendekatan sintifik learning 5 M sudah sesuai skenario 

pembelajaran yang ada dalam RPP '! 
Jawaban : Memuut saya, guru sudoh me/akukan /ahapan-tahapan lcegiaJan 

inli dalam pembelajaran lcurilculum 2013 ckngan pendelcatan 
sainli/ik denJ?an met ode vanJ? sesuai. 

13. Melaksanalc:an kegiatan Pertanyaan : Bcrdasarkan supervisi yang bapak lakukan terhadap guru. Apa.kah 
penutup kegiatan penutup yang dilakukan guru saat mengajar sudah scsuai 

skcnario RPP ? 
Jawaban : Menurut saya, guru me/a/cu/can lcegialan penutup dalam 

pembelajaran dengan tahapan sesuai ckngan yang tercantum 
da/am RPP dengan oendelcatan saintifik. dalam hrilculum 2013. 

14. Mengolah hasil penilaian Pertanyaan : 8crdasarlcan hasil supervisi yang bapak lakukan. Apabh guru 
pembclajaran Bahasa Indonesia mengolah hasil pcnilaian untuk pcrbaikan 

ocmbelaiaran ? 
Jawaban : MenuruJ saya, guru sudah mengolah hasil peni/oian dengan baik, 

melakulcan analisis butir soal maupun ana/isis hasil ulangan, yang 
lcemudian nilai diolah dan dianalisis ckn2an menflf!Unakan anates. 

15. Melaksanakan proses Pert.anyaan : Bcrdasarkan hasil supervisi yang bapak lalc:ukan. Apa upaya yang 
perbaikan penilaian dilakukan guru Bahasa Indonesia dalam proses pabaikan hasil 
pembelajaran penilaian ocmbelaiaran? 

Jawaban : Upaya yang sudah di/a/cu/can guru yaitu; program perbaikan dan 
program pengayaan setelah melak.-sanakan setiap selesai ulangan 
harian, dan hasilnya ditindaklanjuli ckngan ckngan 2 program 
tersebut. Siswa yang me/ebihi KKM diberikan program pengayaan 
don siswa yang be/um mencapai KKM diberilcan program 
remedial. 

16. Mengapresiasi tcrhadap Pcrtanyaan : Bcrdasarkan basil supervisi dan pengamatan yang bapalc: lalrukan. 
pelaksanaan terbaik Bagaimana apresiasi dan upaya guru Bahasa Indonesia dalam 

menvaiikan nembelaiaran terbaik terhadao siswa ? 
Jawaban : Guru selalu berupaya unJuk menyajikan pembelajaran yang 

mengarah lcepada lcemampuan siswa untuk menguasai pelajaran 
ckngan memperbaiki peranglcat pembelajaran dan penyajian 
kegiatan be/ajar mengajar di Ice/as yang bermutu. Guru sudah 
membuat media power point, video pembelajaran. gambar atau 
media lainnya. Sehingga siswa tertarik dan antv.sias dalam 
menJ?ikuti oelajaran. 

17. Melibatlcan kepala sekolah Pcrtanyaan : Bcrdasarkan basil pemant.auan dan pengamatan yang bapak 
dan pengawas mata pelajaran lakukan. Apalc:ah guru Bahasa Indonesia sclalu bcrkonsultasi 

dengan kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan proses 
oerbaik.an oenilaian ? 

Jawaban : Ya, guru selalu meminta bimbingan kepala selcalah dan pengawas 
mala pelajaran jika ada ha/ yang be/um dipahami berkaitan 
dengan lcegiaton be/ajar mengajar do/am memahami dan 
menerapkan kurilculum 2013. 
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8. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam •eagimplementasikan kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pertanyaan : Bcrdasarkan supcrvisi dan penilaian yang bapak lakukan. 
Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia mengubah mindset agar 
pembelaiaran kurikulum 2013 berlan25un2 sesuai harapan? 

Jawaban : MenuruJ saya, guru sudah me/ah/can Lahapan-tahapan dalam 
mengajar se.s1.1ai petxkkatan clan metode saintiflk kwibAlum 2013, 
tidalc laJli teroah oada metode ceramah dalam mem!ajar. 

19. Mengubah proses Pertanyaan : Berdasarkan supervisi dan pemantauan yang bapak lakukan. 
pembelajaran dari teacher Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia menerapkan pembelajaran 
centered ke student centered berbasis student centered? 

Jawaban : Menurut saya. guru Bahasa Indonesia sudah meneraplcan proses 
pembelajaran berbasis student centered Guru berfungsi sebagai 
fasilitator don slswa berfungsi sebagai pemeran ulama yang 
mendominasi kegiatan pembe/ajaran. 

20. Mampu mengoperasikan IT Pertanyaan : Bcrdasarkan supervisi dan pengarnatan yang bapak lakukan. 
dalam pembelajaran Apakah guru Bahasa Indonesia mampu mengoperasikan 11K 

daJam pembelajaran ? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah mampu mengoperasikan rr 

dengan bai/c. bahkan sudah menyajilcan pembelajaran dengan 
berbagai media misalnya; power poinJ, video pembelajaran bailc 
yang dibuat dan dirancang sendiri, maupun media hasil kerja dari 
oertemuan MGMP mata oelaiaran Bahasa Indonesia. 

21. Menguasai dalam pembuatan Pertanyaan : Berdasarkan penilaiao da.n pema.ntauan yang bapak lakukan. 
bidang administrasi Apakah guru Bahasa Indonesia menguasai bidang administrasi 
pembelajarao oembelaiarao ? 

Jawaban : Menurut saya, guru Bahasa Indonesia menguasai administrasi 
pembelajaran, lcarena guru tersebut merupalcan instruklur 
kabu.oaten kuriku/1.1m 2013. 

22. Membudayakao minal baca Pertaoyaan : Berdasarlcan pemaotauan dao pengamatan yang bapak lakukan. 
dan meneliti Apakah guru Bahasa Indonesia membudayakan minal baca dan 

melakukan nenelitian? 
Jawabao : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah berupaya 

meluanglcan walctu untulc membaca, minimal bacaan yang 
berlcaitan dengan materi pelajaran yang a/can diajarlcan. Kegiatan 
oenelitian iu!la sudah dilakulcan vaitu rxmelitian tindalcan Jee/as. 

23. Menekaokan aspek, kognitif, Pertanyaao : Berdasarkan supervisi dao penilaian yang bapak lakukan. Apakah 
apektif dao psikomorik secara guru Bahasa Indonesia sudah menekankan aspek kogniti.f, apektif 
berimbang dan psikomotorik secara berimbang? 

Jawaban : Ya, merruruJ soya guru sudah ~lalaJ:an penelcanan aspelc 
lwgnitif. apektif don psilcomotorik secara berimbang, lcarena sudah 
meneraplcan pendelcatan saintifllc learning ( 5 M) dalam 
oembelafaran. 

24. Menjadi guru pembelajar Pertaoyaao : Bcrda.sarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudah membekali djri menjadi guru 
oembelaiar ? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah menjadi guru pembelajar. Hal 
ini dibuklilcan dengan keikutsertaannya dalamforum lcomonitas 
"guru pembelajar" dan sudah menyelesailcan lcegiaJan 
Penl{emban!lan Keorofesian Berlcelaniutan (PKB) seba!lai oeserta. 

25. Menambah pengetahuan dan Pertanyaan : Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapalt lakukan. 
wawasan Apakah guru Bahasa Indonesia selalu berupaya menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam meningJcatlcan kemampuan 
dalam oembelaiaran ? 

Jawabao : Ya, menurut soya guru sudah berusaha menambah pengetahuan 
dan wawasan tentang kurikulum 2013 melalui MGMP mata 
pelajaran Bahasa lndOfll!sia maupun mengikuti pelatihan di 
/cluster indulc, walaupun soya rasa perlu diperkaya dengan 
oelatihan seienis. 

C. Cara peniogkatan lcinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. I Mengikuti MGMP Pertanyaao : Berda.sarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Aoakah R\1l1J Bahasa Indonesia memzikuti ke2ia1an MGMP ? 
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Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia selalu mengikuti ugiatan MGMP mata 
pe/ajaran setiap kali diadakan pertemuan, dan termasd pengurus 
inti MGMP. Untulc mendukung ugialan tersebuti sek.olah kami 
menganggarlrmr biaya transporlasi untulc guru setiap kegiatan 
terse but. 

Pertanyaan Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lalrukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudah mengikuti kegiatan pelatihan 
imolementasi kurikulum 2013? 

Jawaban : Ya, sudah mengilcuti ugiatan pe/atihan kurilculum 20 I 3, baik 
secara khusus ditingkat propinsi pada tahun 2015 mall/)Un 
nt!/atihan di kluster nada tahun 2017. 

Pertanyaan : Berdasarlcan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 

Pertanyaan 

Jawaban 
Pertanyaan 

Jawaban 
Pertanyaan 

Jawaban 

Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mengikuti kegiatan 
oertemuan ilmiah? 

: Belum, karer.a ugiatan pertemuan ilmiah seperti ini saat ini 
be/um terbenhlk organisasinya bailc lingkat ucamatan maupun 
ting/cat kabuoalen. 
Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak/ibu lakukan. 
Aoakah 2UI1.1 Bahasa Indonesia men~ikuti ke~iatan lesson studv? 

: ya, betul di seka/ah kami sudah melaksanakan ugiatan seperti ini 
pada semester ini dengan 3 rumpun mata pelajaran yaitu; rumpun 
M/P A, bahasa dan rumoun camouran. 

: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penelitian 
tindakan kelas? 

: Ya, sudah, guru Bahasa Indonesia sudah melalcukan penelitian 
berkaitan dengan pembelajaran yaitu; Penelitian Tindakan Ke/as 
(PTKJ. 
Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mengikuti lomba guru 
berorestasi? 

: Be/um. Sebenamya guru sudah dipromosikan tetapi be/um berani 
men2ikutimN1, dell!lan a/asan be/um memoersi(lf)/can diri. 

: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mengikuti seminar motivasi 
oembelaiaran? 

: Be/um, karena us;atan semacam inijarang sekali diadakan. 
Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mengikuti kegiatan lomba 
lcreativitas 1ruru? 

: Be/um. 
: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa Indonesia pemah menulis sesuai profesi 
kel!Uruan? 

: Be/um. 

Kuaro, 23 Januari 2018 

Narasumber/lnforman. 
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Hasil Wawancara 

No. lndik.ator 

Dwi Winarsih, S. Pd. 

Urusan Kurikulum 

JI. Raya Sandeley Km 99 Kecamatan Kuaro I 081257750301 
SMP Negeri 2 Kuaro 

Selasa, 23 Januari 2018 

12.00- 13.00 
Mahyuni 

Basil Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

I. Membuat Program Tahunan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
1roru Bahasa Indonesia membuat Dl"Olmlm tahunan? 

Jawaban : Ya. menurut soya guru Bahasa Indonesia selalu membual program 
tahunan pada awal semester, karena di sekalah kami selalu 
mengumpulkan perangkat pembelajaran pada minggu perlama 
setian awa/ semester untuk dilandatanl!ani kenala sekalah. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurilrulum. Apakah 
2uru Bahasa Indonesia membuat program semester'! 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia membuat program 
semester pada awal semester, karena di sekolah kami selalu 
mengumpulkan perangkal pembelajaran pada minggu pertama 
setian awa/ semuter un/Mlt ditandatangani kepala sekolah. 

3. Membuat dan merevisi Pertanyaan : 8erdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
silabus guru Bahasa Indonesia membuat dan merevisi silabus? 

Jawaban : Ya. menurut soya guru Bahasa Indonesia mempunyai si/abus yang 
diadopsi dari beberapa sumber, kemudian guru tersebut 
merevisinva sesuai kandisi siswa dan sekolah. 

4. MembuatRPP Pertanyaan Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
guru Bahasa lndonesia menyusun RPP sendiri atau disusun dengan 
cara lainnya. Jclaskan? 

Jawaban : Ya. guru Bahasa Indonesia menyusun dan memili/ci RPP yang 
diadopsi dari hasil kegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang diikuti kemudian guru tersebut merevisi ulang 
sesuai kondisi sekolah. 

5. Menghitung KKM Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurilculum. Apakah 
~ Bahasa Indonesia menyusun KKM mata pelajaran? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia se/alu membuat dan menghitung KKM 
pada awal tahun pelajaran.. Hal ini sesuai dengan kesepakatan 
sekalah bahwa semua administrasi guru sudah diselesaikan pada 
minf!'l!U oertama awa/ semester. 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
l?Uru Bahasa Indonesia melakukan nenilaian sikan terhadao siswa? 

Jawaban : Ya. guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penilaian sikap 
setiap k.a/i pembelajaran di kelas berlangsung sesuai rubrik I 
irurtumen oenilaian sikan Jl(VfR terdaoot dalam RPP. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu scbagai urusan kurikulum. Apakah 
pengetahuan guru Bahasa Indonesia melakukan penilaian pengetahuan terhadap 

siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah me/akukan penilaian 

pengetahuan sesuai rubrik I insrtumen penilaian dengan 
beroedoman sesuai standar oenilaian vam~ berlaku. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak/ibu sebagai urusan lrurilculum. 
keterampilan Apakah guru Bahasa Indonesia melakukan pcnilaian lcetcrampilan 

terhadao siswa? 
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Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia swlah melak.uk.an penilaian keteram-
pilan sesuai rubrik. I insrtwnor penilaian k.eterampilan sesuoi 
standar oeni/aian vang berlabL 

9. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
program remedial guru Bahasa Indonesia sudah mclalrukan program remedial 

terha.dan siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah menyusun don melakuk.an 

program remedial. Hanya perlu ditingk.atk.an baik bentuk dan 
kelengk.aoannva. 

10. Mcnyusun perencanaan Pcrtanyaan : Berdasarlcan pengarnatan ibu sebagai urusan kurikuJum. Apalcah 
program pengayaan guru Bahasa Indonesia sudah mclakukan program pengayaan 

terhadan siswa? 
Jawaban : Ya, guru &hasa Indonesia sudah menyusun dan melakukan 

program pengoyaan. Tetapi be/um lengk.ap dan be/um tersusun 
secara baik. 

11. Melakukan kegiatan proses Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang ibu lakukan terhadap gum. Apakah 
pcndahuluan kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru saat mengajar sudah 

sesuai skcnario RPP? 
Jawaban : Ya, menurut soya guru &hasa Indonesia sudah me/akuk.an 

k.egiatan pendahu/uan dalam pembelajaran dengan cara 
melak.uk.an tahapan sesuai dengan pendek.atan saintifik dalam 
kurikulum 2013 yang tertuang dalam RPP yang dibuat guru 
tersebut. 

12. Melaksanakan kegiatan inti Pcrtanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah kcgiatan inti 
dcngao pcndckatan saintifik yang dilakukan guru saat mengajar dengao pcndekatan sintifilc: 
leaming5 M learning 5 M sudah sesuai skcnario pembelajaran yang ada dalam 

RPP? 
Jawaban : Ya, menurut soya guru &hasa lndanesia sudah melak.uk.an 

kegiatan inti da/am pembelajaran dengan cara melak.uk.an 
tahapan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertuang dalam 
RPP yang dibual guru lersebuJ. Kegialan inti dalam pembelajaran 
sudah dilakuk.an tahapan sesuai ckngan pendek.atan saintifik. 5 M 
da/am kurikulum 2013 dengan metode yang soya dipilih sesuai 
dengan materi pe/a/aran. 

13. Mclaksanakan kegiatan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan terhadap guru. Apakah 
pcnutup kegiatan penutup yang dilakukao guru saat mengajar sudah sesuai 

skenario RPP'? 
Jawaban : Ya, menurul soya guru Bahasa Indonesia sudah me/akuk.an 

lcegiatan penutup dalam pembelajaran dengan cara melak.uk.an 
tahapan sesuai dengan pendek.alan saintifik. dalam kurikulum 201 J 
yang tertuang dalam RP P vang dibuat J?Uru tersebut. 

14. Meogolah hasil peoilaian Pertanyaan : Berdasarkan ha.sit pcngamatan yang bapak/ibu lakukan. 
pembelajaran Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia mengolah basil penilaian 

untuk DCrbaikan pembelaiaran? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru &hasa Indonesia sudah me/ak.uk.an 

penilaian dengan bailc, dan sudah me/ak.ukan ana/isis balk analisis 
butir soal maupun analisis hasil ulangan yang kemudian nilai di 
o/ah dan di/apork.an. 

15. Melaksanakan proses Pertanyaan : Berdasarkan basil pcngamatan yang ibu lakukan. Apa upaya yang 
perbaikan penilaian dilakukan guru Bahasa Indonesia dalarn proses pcrbaikan ha.sit 
pembelajaran oenilaian DCmbelaiaran? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah me/akukan 
perbaik.an penilaian, misa/nya melak.uk.an program perbaikan dan 
program pengayaan setelah melaksanak.an setiap se/esai u/angan 
harian. dari hasil ini k.emudian ditindak/arif uli dengan dengan 2 
program tersebut. Siswa yang me/ebihi KKM diberik.an program 
pengoyaan dan siswa yang be/um mencapai KKM diberik.an 
proQam remedial. 

16. Mengaprcsiasi terbadap Pertanyaan : Berdasarkan basi\ pcngamatan yang ibu lakukan. Bagaimana 
pelaksanaan terbaik apresiasi dan upaya guru Bahasa Indonesia dalarn menyajikan 

oembelajaran terbaik terhadan siswa? 
Jawaban : Ya, menurut soya guru &hasa Indonesia sudah berupaya untuk 

menyajik.an pembelajaran yang mengarah k.epada k.emampuan 
siswa untuk. men!lUOSai nelaiaran den2an memoerbaikl peranidwt 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



232 

pembelajaran don penyajian lu!giatan be/ajar morgajar di lu!las. 
Misalnya dengan membual media pembelajaran bentpa power 
point, video pembelajaran, gambar atau media lainnya. Sehingga 
menambah daya lari/r. dan antusias siswa dalam mengikuti 
oelajaran. 

17. Melibatkan kepala sekolah Pertanyaan : Berdasarlcan basil pengamatan yang ibu lakukan. Apalcah guru 
dan pengawas mata pelajaran Bahasa Indonesia selalu berkonsultasi dengan lrepala sekolah dan 

pen~awas dalam melaksanakan proses perbailcan nenilaian? 
Jawaban : Ya, menuruJ soya guru Bahasa Indonesia se/au mela/r.u/r.an 

Jr.onsultasi don mendapat bimbingan dari lu!pola se/r.olah don 
pengawas ma/a pe/ajaran da/am meningkaJ/r.an kemampuan 
memwjar don memahami /r.uri/r.u/um 2013. 

B. Kendala guru Bahasa Indonesia d1l1m mengimplementasikan kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Bagaimana cara guru 
Bahasa Indonesia mengubah mindset agar pembelajaran kurilculum 
2013 berlan2SU02 sesuai hanman? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah melaku/r.an 
tahapan-tahapan do/am mengajar sesuai pendekaJan dan metode 
saintifi/r. kurikulum 2013, tido/r. lagi mengajar dengan banyak 
ceramah. seperti /ayalcnya pola mengajar kurikulum sebelumnya. 
Guru antusias seka/i dalam mengubah mindset untuk mengikuti 
polo oembe/ajaran dengan bentu/r. oembelaiaran kuri/r.ulum 2013. 

19. Mengubah proses Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Bagaimana cara guru 
pembelajaran dari teacher Bahasa Indonesia menerapkan pembelajaran berbasis student 
centered ke student centered centered? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa lndonesia sudah menerap/r.an 
pendekatan saintifi/r. ,ini menunjulckan pembelajaran yang 
dilakukan sudah berbasis student centered Guru sudah ber:fangsi 
sebagai fasilitalor, dan siswa tido/r. lagi selalu menerima sumber 
informasi dari euru dalam oembe/afaran. 

20. Mampu rnengoperasikan IT Pertanyaan Berdasarkan pengarnatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
dalarn pembclajaran Indonesia mampu mengoprasikan TIK dcngan bailc dalam 

oembelaiaran? 
Jawaban : Ya, menurul soya guru Bahasa Indonesia mampu mengoperasikan 

rr dengan baik don se/alu bertupaya menyajikan pembelajaran 
dengan menggunakan media pembelajaran baik yang dibuat dan 
dirancang sendiri maupun media dari hasil lu!rja lu!giatan 
oertemuan MGMP mata oelajaran Bahasa Indonesia. 

21. Menguasai dalarn pembuatan Pertanyaan : Berdasarkan peogamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
bidang administrasi Indonesia m--·ft~-: bidan~ adrninistrasi pembelaiaran? 
pembelajaran Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah membuat dan 

melengkapi administrasi pembelajarannya dengan baik, ha/ ini 
daoat di/ihal dari peranJ;?kal vembelajaran yanJ;? dimiliki. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
dan meneliti Indonesia membudavakan minat baca dan melakukan oenelitian? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah benqxrya 
meluangkan waktu untuk membaca, minimal membaca buku 
bacaan yang berkaitan dengan maleri pe/ajaran yang air.an 
diajar/r.an. 
Kegiatan peneliti juga sudoh dilakukan yaitu penelitian tindakan 
alas. 

23. Menekankan aspek. kognitif, Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
apektif dan psikomorik secara Indonesia sudah menekankan aspek kognitif, apektif dan 
berimbang psikomotorik secara berimbang dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah mela/r.ukan 
penekanan aspe/r. secara berimbang, karena dengan menerapkan 
pendekatan sainlifik learning (5 M) do/am pembelajaran dengan 
metode yang sesuai dengan materi pelajaran, ini mengambar/r.an 
aspek kognitif, apektif dan p:si/r.omotori/r. sudah ter/aksana secara 
berimbang. 

24. Menjadi guru pembelajar Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia sudah mcmbekali diri menjadi sruru pembelajar ? 
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Jawaban : Ya. menurut soya guru Bahasa lndonuia sudah melalallcan sudah 
lffelljadi guru pembelajar. Hal ini dibtlbilran dengan 
k.eihlsertaannyo do/am forum komonilas ~guru pembelajar" don 
ndoJr menyelesailran kegiatan PengeMlxllfgan Keprofesian 
&rkelaniutan (PK.BJ seba2ai oeserta ucara baik. 

25. Menambah pengetahuan dan Pertanyaan : 8crdasarlcan pengamatan yang ibu lalrubn. Apakah guru Bahasa 
wawasan Indonesia sclalu berupaya mcnambah pcngctahuan dan wawasan 

dalarn meninl!lcatlcan kcmampuan dalam ocmbelajaran ? 
Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah berupaya 

menambah pengetahuan don wawasan tenlang kurilallum 2013 
melalui pelatihan, MGMP mata pe/ajaran Bahasa Indonesia 
mavDUn don keRiatan lainrrva. 

C. Cara peningkatan lcinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. Mengikuti MGMP Pertanyaan : Bc:rdasarlcan pcngamatan yang ibu lal"Ukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia sclalu me111rikuti kegjatan MGMP ? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia selalu mengilalti 
Ugiatan MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia setiap kali 
diadalcan pertemuan. bahkan merupakan pengurus inti kegiatan 
MGMP /cabUl)(Jten. 

27. Mcngikuti pclatihan Pcrtanyaan : Bcrdasarkan pcngamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia sudah mcngikuti kegiatan pc\atihan imp\ementasi 
kurikulum 2013 tahun ini? 

Jawaban : Ya. guru Bahasa Indonesia sudah melalalkan don mengilalti 
kegialan pe/atihan implementasi kuribJUJn 2013 tingkat propinsi 
talaur 2015 sebagai instruktur lcabupaten mata pelajaran Bahasa 
Indonesia, iu2a men2i/cuJi oelatihan di kluster oada tahun 2017. 

28. Pertemuan ilmiah guru Pertanyaan : 8crdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia oemah menlrikuti k.ee.iatan nertemuan ilmiah? 

Jawaban : &/11m, sebenarnya semua guru mau mengilalli pertemuan ilmiah, 
tetapi be/um ada wadah atau organisasi pertemuan ilmiah yang 
memfasilitasinva balk ditinglcat kecamatan mauoun lrabuoaten. 

29. Lesson study Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia meogilruti kegjatan lesson study ? 

Jawaban : Ya, betu/, di selcalah kami sudah melalallcan kegiatan lesson study 
balli /i!Unl oada semester ini den2an 3 rumoun maJa oe/aiaran.. 

30. Melakukan penelitian Pertanyaan : Berdasarkao pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia sudah melakukan oenelitiao tiodalcan lc:elas? 

Jawaban : Ya. guru Bahasa Indonesia sudah melalalkan penelitian yailu; 
Penelilian Tindalran Ke/as (PTK) yangdigunalran untuk kenailran 
oaflf!kat dalam menr>u111Du/lcan an2/ra /credit dolamiabatan r>uru. 

31. Meogikuti lomba guru Pcrtanyaan : Bcrdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
berprestasi Indonesia ocmah mensrikuti lomba e:uru bemrcstasi ? 

Jawaban : &Lum, guru Bahasa Indonesia belumpernah mengilaltinya. 
walauoun sudah ditawarlcan oleh keoala sekolah. 

32. Seminar motivasi Pertaoyaan : 8erdasarkan pengamatan yang ibu lakukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia oemah mcogjkuti seminar motivasi oembclaiaran ? 

Jawabao : &lum, karena jarang ado seminar sejenis diadakan balk tingkat 
kecamatan atau /rabUDaten. 

33. Lomba krcativitas guru Pertanyaan : Bcrdasarlam pengamatan yang ibu lalrukan. Apakah guru Bahasa 
Indonesia 'DCl'llah mene.ikuti keirlatan lomba krcativitas guru 'l 

Jawabao : Be/um. 
34. Tulisao profcsional Pertaoyaan : Berdasarlcan pengamatan yang ibu lalrubn. Apakah guru Bahasa 

Indonesia pemah mcnulis lcarva ilmiah scsuai orofesi kewruan ? 
Jawabao : Belum. 

Kuaro, 23 Januari 2018 
NAm·~11n•e 
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Tempat Wawancara 

Hari I Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 

Pcwawancara 

Hasil Wawancara 

No. lndikator 

Dewi Sartika, S. Pd. 

Guru Bahasa Indonesia 

JI. Raya Lolo Km 125 Kecamatan Kuaro I 0821541 13970 
SMP Negeri 3 Kuaro 

Senin, 5 Pebruari 2018 

08.00 - I0.00 

Mahyuni 

Hasil Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

I. Membuat Program Tahunan Pertanyaan : Aoakah ibu membuat oro2r1llll tahunan? Jelaskan ! 
Jawaban : Ya, Saya selalu membuaJ program lahunan pada awal semester 

le.arena ini meruoakan kewajiban soya sebaJ[ai f!Uru. 
2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Apakah ibu membuat pro~ semester? Jelaskan l 

Jawaban : Ya, saya se/alu membuat program semester pada awa/ semester 
sebagai pedomam dalam merencanakan pembe/ajaran yang alum 
sava lalaJwn. 

3. Membuat dan merevisi Pertanyaan Jelaskan ! Apakah ibu mempunyai silabus dan melakukan revisi 
silabus si labus? 

Jawaban : Ya, saya mempunyai si/abus yang saya adopsi dari beberapa 
sumber. kemudian saya revisi sesuaikan lcondisi siswa dan lcondisi 
selcolah. 

4. Membuat RPP Pertanyaan Coba ceritakan, apakah ibu mcmiliki RPP dengan membuat sendiri 
atau denS?an cara lainnva? 

Jawaban Saya memililci RPP yang saya adopsi dari berbagai sumber, 
diantarmrya has ii kegialan MGMP ma/a pe/ajaran Bahasa 
lndonesia. kemudian soya merevisinya, la!mudian saya sesuaikan 
denf!an lcondisi siswa dan sekolah. 

5. Mengbitung K.KM Pertanyaan : Apakah ibu menyusun dan mcn2hitung KKM mata oelaiaran? 
Jawaban Ya, saya selalu menyusun dan menghitung KKM pada awa/ 

tahun pe/ajaran sebagai pedoman saya da/am pembelajaran dan 
sebaJ[ai a/at ukur van!! harus dicapai siswa. 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melaksanakan penilaian sikap siswa 
dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, saya selalu me/akukan penilaian sikap setiap kali menyajikan 
pembe/ajaran di Ice/as dengan menggunakan insrtumen penilaian 
sikao van2 sava buat sesuai van2 terdaoat dalam RPP. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melaksanakan penilaian 
pengetahuan oen2etahuan siswa dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, saya se/alu melakukan penilaian pengetahuan, baik pada saat 
pembelajaran di Ice/as berlangsung, dan penilaian lainnya sesuai 
standar penilaian yang saya peroleh dalam pelatihan 
imolementa.:si lwrikulum 2013 di induk /duster. 

8. Melakukan penilaian Pert.anyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melaksanakan peniJaian 
keterampilan keteramoilan siswa dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, saya melakukan penilalan keterampilan sesuai rubrik I 
inst rumen yang tersedia. peni/aian keterampilan juga merupakan 
penilaian inti yang harus soya lakukan sebagai guru dalam 
kurikulum 2013. 

9. Mcnyusun dan melakukan Pert.anyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu menyusun dan melaksanakan 
program remedial program remedial terhadap siswa? 

Jawaban : Ya, saya sudah meyusun dan melakukan program remedial. Tetapi 
be/um lengkap dan be/um tersusun secara bailc. secara bertahap 
soya berupaya me .J den2an bait. 
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10. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Jelaskat! Bagaiarnana cara ibu menyusum dm melaksanakan 
program pengayaan pro1111111 oon2ayaan terhadao siswa? 

Jawaban : Ya, saya sudah menyusun dan melakukan program pengayaan. 
Tetapi be/um Ieng/cap dan be/um tersusun secara baik. Saya a/can 
berupaya memperbaiki dengan memanfaalkan MGMP sebagai 
temoat belaiar dan bimbinRan dari keoa/a sdcDlah clan oenRawas. 

11. Melakukan kegiatan proses Pertanyaan : Bagaimana cara ibu menyajikan pembelajaran pada kegiatan 
pendahuluan pendahuluan? 

Jawaban : Saya trU!lakukan kegiatan pendahuluan da/am pembe/ajaran 
dengan cara melakukan tahapan sesuai dengan pendekatan 
sainJifik. hrikulum 20 l 3 yang saya pelajari dalam pelatihan serta 
bimbinl!an keoo./a selwlah clan penJ!awas mata oe/ajaran. 

12. Melaksanakan kegiatan inti Pertanyaan : Bal!aimana cara ibu menyajikao pembelaiaran Dada keaiatan inti? 
dengan pendekatan saintifik Jawaban : Cara yang saya lakukan pada kegiatan inti da/am pembelajaran, 
learning SM yaitu dengan cara me/a/cu/can tahapan se.Juai dengan pendekatan 

sainJifik 5 M dalam kurila1/um 2013 dengan metode yang saya 
pilih sesuoi dengan materi pe/ajaran. Skenario pembe/ajaran saya 
lakukan berbasis student cenlered yaitu siswalah yang menjadi 
subjelc dalam pembelajaran, saya sebagai guru bertindak sebagai 
f asilitator. 

13. Melaksanakan kegiatan Pertanyaan : Bagaimana cara ibu menyajikan pembelaja-ran pada kegiatan 
penutup penutuo? 

Jawaban : Saya melakulcan kegiatan penutup clalam pembelajaran dengan 
cara me/akukan tahapan sesuoi dengan skenario yang tercantum 
da/am RPP denl!an oendekatan saintifik kurihlum 2013. 

14. Mengolah hasil pcnilaian Pertanyaan : Bagaimana cara ibu mengolah hasil pcnilaian untuk pcrbaikan 
pembelajaran pembelajaran? 

Jawaban : Seliap penilaian saya lakukan saya administrasikan dengan baik. 
kemudian saya me/akulwn anal is is, baik analisis butir soal 
maup11n analisis hasil ulangan yang kemudkm nilai saya olah 
denRan menl!l!Unakan afli/casi oenilaian. 

IS. Melaksanakan proses Pertanyaan : Langkah apa yang ibu lakukan untuk memperbaiki proses 
perbaikan penilaian oenilaian oembelajaran? 
pembelajaran Jawaban : Saya selalu me.lakulcan program perbaikan dan program 

pengayaan. setelah melaksanakan setiap se/esai ulangan, dari 
hasil ini kemudian saya tindalclanjuti. Siswa yang be/um mencapai 
KKM saya berikan program remedial dan siswa yang mencapai 
dan melamoaui KKM a/can saya berikan prwram oenl!avaan. 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Apa upaya yang dilakukan ibu untuk melakukan pembelajaran 
pelaksanaan terbaik tcrbailc ba2i siswa? 

Jawaban : Upaya yang saya lakulwn unJulc menyajikan pembelajaran terbaik 
ialah berupaya meningkat-kan kemampuan siswa untuk menguasai 
pe/ajaran dengan memperbaiki perangkat pembelajaran dan 
menyajikan pembelajaran di kelas yang bermutu. Saya membuat 
media pembelajaran berupa power poinl, don media /alnnya. Hal 
ini saya lakukan untulc menambah daya tarilc dan antusitU siswa 
menl!ilalli oo/aiaran vanl! sava saiikan. 

17. Melibatkan kepala sekolah Pcrtanyaan : Bagaimana upaya ibu berkonsuJtasi dcngan lcepala sckolah dan 
dan pengawas mata pelajaran pengawas sekolah dalam rangka pcngembangan basil 

oembelaiaran? 
Jawaban : Ya, saya selalu memanfaatkan layanan bimbingan dari kepala 

selwlah don pengawtU mata pelajaran dalam meninglcatkan 
kemampuan mengajar dalam menerapkan hrikulum 2013 setiap 
ada keselflDlltan. 

B. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplemenusikan kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara ibu melakukan perubahan mindset agar 
oembelaiaran kurik:ulum 2013 berlanasuna sesuai standar proses? 

Jawaban Saya selal" berupaya melakukan tahapan-tahapan dalam 
mengajar sesuai pendekatan saintifilc kurikulum 2013. Skenario 
pembelajaran yang saya terapkan ticlak lagi menggunakan banyak 
ceramah dalam mem!Oiar. 

19. Mengubah proses Pertanyaan : Jelaskan! Basraimana cara ibu menyajikan pembelajaran student 
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pembclajaran dari teacher centerct scsuai kurikulum 2013 keoada siswa? 
centered ke student centered Jawaban : Saya se/al11 meneraplcan pendekalan sainJifilc 5 M. Ma/ca dengan 

cara ini secara otomatis pembelajaran yang saya lakulcan sudah 
berbasis str«ient centered Saya betfungsi sebagoi fasilitator, 
siswa berfungsi sebagai subjek dan pemeran ulama dalam 
lcegiaJan pembelajaran. 

20. Mampu mengoperasikan IT Pertanyaan : Apakah ibu menggunakan TIK sebagai media pembclajaran dalam 
dalam pembclajaran mcnvaiik:an oembclaiarao? 

Jawaban : Ya, saya mampu mengoperasikan tr dengan bailc. Saya selalu 
termotivasi be/ajar membuat media power poinl yang saya 
rancang sendiri, maupun membuat media pembe/ajaran lainnya. 
Sebagian /agi saya dapatlcan tkJri hasil lcerja pertemuan MGMP 
mala pelajaran Bahasa Indonesia, dari hasil inilah saya 
menvaiilcan oembelaiaran berbasis TIK di Ice/as. 

2l. Menguasai dalam pcmbuatan Pertanyaan : Apakah ibu selalu membual administrasi pcmbclajaran secara 
bidang administrasi len2lcao? 
pcmbclajaran Jawaban Ya, soya membuat dan melengkapinya. dengan mencari tkJn 

be/ajar dari berbagai sumber yang lcemudian soya revisi. Jika 
saya be/um memahaminya, ma/ca saya a/can be/ajar balk dalam 
forum MGMP atau berlconsultasi dan bimbingan dari lcepala 
selco/ah serta oengawas mala oe/ajaran. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan : Apalcah ibu selalu meluangk.an walctu untulc membaca dan 
dan meneliti melalrukan ocnelitian tindakan kelas atau seienisnva? 

Jawaban : Ya, sejak. diberlakukan kurikulum 2013 saya berupaya meluanglcan 
walctu unhllc membaca, paling tidak. bacaan yang berlcaitan dengan 
materi yang akan soya ajarlcan k.epada .ru.swa. 
Untulc lceviaJan menelili be/um sava melakulcan oenelilian. 

23. Menekankan aspek, kognitif, Pertanyaan : Apakah ibu sudah menelcankan aspek kognitif, apektif dan 
apektif dan psikomorik secara osikomotorik secara bcrimban2 dalam oembelaiaran? 
berimbang Jawaban : Ya, sudah menelcankan aspelc kognitif. aspelc apelctif don aspelc 

psilcomotorik secara berimbang, yaitu dengan meneraplcan 
pendekatan sainlifilc learning (5 M) dalam pembelajaran dengan 
me/ode vanv sava nilih disesuaikan materi oelaiaran. 

24. Menjadi guru pembclajar Pertanyaan : Apalcah ibu sudah menjadi guru pembclajar, dan seperti apa 
tindakan V8Q2 dilakukan ? 

Jawaban : Ya, soya S1ldah menjadi guru pembelajar dengan wungilcwiforum 
komonitas guru pembelajar baik secaraonline mClllplln tatap muka, 
dan saya sudah menvelesailcannva. 

25. Menambah pengetahuan dan Pertanyaan : Apakah yang ibu lakukan untuk menambah pengetabuan dan 
wawasan wawasan dalam mengapresiasi oembeiaran kurikulum 2013? 

Jawaban : Saya berusaha menambah pengetahuan don wawasan tentang 
kurikulum 2013 melalui MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia 
maupun mengikuli nelalihan. 

C. Cara peningkatan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembdajaran 

26. Mengilcuti MGMP Pertanyaan : Jelaskan! Apakah ibu selalu mengikuti kegiatan MGMP mata 
oelajaran Bahasa Indonesia ? 

Jawaban : Ya, soya mengikuti lcegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa 
Indonesia seJiap /cali diadakan pertemuan, karena menurul saya 
MGMP ado/ah wadoh bagi guru untulc meninglcatlcan lcemampuan 
dolam oembelaiaran. 

27. Mengikuti pelatihan Pertanyaan : Aoakah ibu oemah men2ikuti oelatihan Dada tahwi teralchir ini ? 
Jawaban : Ya, soya mengikuti kegiatan pelaJihan kurikulum 2013 Wllulc mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada tahun pelajaran 201712018 ini 
di indul /cluster SMPN I Kuaro. 

28. Pertemuan ilmiah guru Pertanyaan : Pertemuan ilmiah apa yang oemah ibu ikuti oada tahun ini ? 
Jawaban : Be/um, le.arena sampai saal ini be/um pernah dilakulcan pertemuan 

seoerti ini. 
29. Lesson study Pertanyaan : Jelaskan! Apakah di sekolah ibu atau tcmpat lainnya dilakukan 

kegiatan lesson study untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 
oembelaiaran? 

Jawaban : Be/um. di selwlah soya SMP N 3 Kuaro be/um melabJran kegiatan 
lesson studv. Kami baru merencanalcannva. 
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30. Melakukan penelitian 

31. Mengikuti lomba guru 
berprestasi 

32. Seminar motivasi 

33. Lomba lcreativitas guru 

34. Tulisan profesional 

237 

Pertan aan : Jc:laslcan! A ah ibu sudah melakukan elitian tindakan kelas? 
Jawaban 

Pert.an 
Jawaban 

Jawaban 

Pertan 

Pe11an 

: &/11m, insyaallah soya akan me/akuktuz penelitian tindakan ke/as 
(PTK) sebagai upaya untuk mememJU persyaratan kenailcon 

kat dalam abalan 

? 

Kuaro, 5 Pebruari 2018 

Nwu~ 

~~\:· 
Dewi Sartika. S. Pd. 
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TRANSKRIP HASII.. WA WANCARA 

Nama Narasumber 

Jabatan Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 

Tempat Wawancara 
Harl I TanggaJ Wawancara 

Waktu Wawancara 

Pewawancara 

Hasil Wawancara 

No. lndikator 

Pawi, S. Pd. M. Pd. 

KepaJa sekolah 

JI. Raya Lolo Km 125 Kecamatan Kuaro I 085246769637 
SMP Negeri 3 Kuaro 

Senin. 5 Pebruari 2018 

I 0.30 - 11.30 
Mahyuni 

Hasil Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajara n Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

l. Membuat Program Tahunan Pertanyaan Apakah bapak melakukan pengecekan program tahunan guru 
Bahasa Indonesia? 

Jawaban Ya, Saya se/alu mengecek dan menandatangani program tahunan 
guru pada seliap awal semuter, ktuena program tahunan 
merupakan oedomam bam J!Ul'U. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Apakah bapak melakukan nenl!ecekan oro1rram semester? 
Jawaban : Ya, Saya se/a/u mengecek dan menandatangani program semester 

guru pada awa/ semester sebagai pedomam guru dalam 
merencanakan oembelaiaran. 

3. Membuat dan merevisi Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pengecekan terhadap silabus dan 
silabus melakukan telaah terhadao revisi silabus guru? 

Jawaban : Ya, saya se/a/u mengecek dan menandatangani silabus yang 
dimiliki guru, kemudian menelaah apakah sudah di revisi sesuai 
kondisi siswa dan sekolah. 

4. MembuatRPP Pertanyaan : Aoakah baoak melakukan telaah terhadan RPP yanl! dibuat 2UfU ? 
Jawaban : Ya, saya selalu mela/cukan telaah dan menandatangani RPP yang 

dibuat guru Bahasa Indonesia. Jika RPP guru be/um sesuai, malca 
sava minta direvisi ulanI! untuk disesuaikan kondisi sekolah. 

5. Menghitung KKM Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pengecekan terbadap KKM yang dibuat 
rruru mata oelaiaran? 

Jawaban : Ya, saya selalu meminla guru menghitung KKM pada awal tahu11 
pe/ajaran. Sesuai /ungsinya sebagai pedoman dan a/at ukur yang 
harus dicapai siswa, dan sebagai dokumen untuk dicantumkan 
dalam KTSP selwlah. 

6. MaJakukan penilaian sikap Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi 
administrasi nenilaian sikao van!! dibuat 2uru ? 

Jawaban : Ya, saya selalu mengoreksi peni/aian silwp yang dila/cukan guru 
dalam pembelajaran di Ice/as sesuai rubrilc I insrtumen penilaian 
sikap yang terdapat dalam RPPsaat saya me/alcukan supervisi 
terhadao I!Uru. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan dan mengevaJuasi 
pengetahuan administrasi penilaian oen2etahuan yang dibuat guru ? 

Jawaban : Ya, saya selalu mengoreksi penilaian pengelahuan yang dilakulcan 
guru dalam pembelajaran di Ice/as sesuai rubrilc I insrtumen 
penilaian pengetahuan ketika saya melakulcan supervisi terhadap 
I!Unl.. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Apakah bapak melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi 
keterampilan administrasi oenilaian keteramoilan van2 dibuat guru ? 

Jawaban : Ya. saya selalu mengoreksi penilaian keterampilan yang dilakulcan 
guru dalam pembelajaran di Ice/as sesuai rubrilc l insrtumen 
penilaian kelerampilan ketika saya melakukan supervisi terhadap 
PUru tersebut. 

9. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasarbn supervisi yang bapak lakukan terhadap guru. Apakah 
program remedial guru sudah melaksanakan program remedial ? 
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Jawaban : Ya, gurv nJtJh menyusun dan melakulcan progrmn 
remedial. walaupun perlu perbailcan karena be/""' Ieng/cap dan 
be/um tenauun secara bailc. 

IO. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasarlam supervisi yang bapak lakukan tcrhadap guru. Apakah 
program pengayaan 2UCU sudah melaksanakan program oemzayaan ? 

Jawaban : Ya, gurv swiah menyusun dan melaku/can program pengayaan, 
telapi perlu bimbingan lcarena be/um Ieng/cap dan sebagian be/um 
sesuai keJenJuan. 

11. Melakukan kegiatan proses Pertanyaan : Berdasarbn supervisi yang bapalc: lakulcan terhadap guru Bahasa 
pendahuluan Indonesia. Apakah kcgiatan pendahuluan yang dilalcukan guru saat 

mem?aiar sudah sesuai skenario RPP ? 
Jawaban : Menurut saya, guru sudah melakukan tahapan kegiatan 

pcndahulllOJt dalam pembelajaran dengan tahapan sesuai dengan 
pendelcatan saintifik dalam kurikulum 2013, hanya perlu 
ditinJ{katlcan. 

12. Melaksanakan kegiatan inti Pertanyaan : Bcrdasarbn supcrvisi yang bapalc: lakukan terhadap guru. Apakah 
dengan pendekatan saintifik kegiatan inti yang dilakukan guru saat mengajar dcngan 
leaming5 M pendekatan sintifik learning 5 M sudah sesuai skenario 

pembelajaran yan~ ada dalam RPP ? 
Jawaban : Menurut saya, guru sudah melakukan tahapan-tahapan kegiatan 

inti dalam pembelajaran lcurikulum 2013 dengan pendekatan 
saintifik dengan met ode yang sesuai. 

13. Melaksanakan kegiatan Pe.rtanyaan : Berdasarkan supervisi yang bapalc: lakukan terhadap guru. Apakah 
penutup kegiatan pcuutup yang dilakukan guru saat mcngajar sudah sesuai 

skenario RPP ? 
Jawaban : Menurut saya, guru melalcukan kegiatan penutup dalam 

pembelajaran dengan tahapan sesuai dengan yang tercantum 
dalam RPP demzan oendekatan saintifik do/am lcurikulum 2013. 

14. Mengolah hasil penilaian Pertanyaan : Berdasarkan hasil supervisi yang bapak lakukan. Apakah guru 
pcmbelajaran Bahasa Indonesia mengolah hasil penilaian untuk perbaikan 

ocmbelaiaran? 
Jawaban : Menurut .roya. guru sudah mengolah hasil penilaian dengan baik. 

melalcukan analisis dengan baik. ber-kaitan dengan analisis butir 
soal maupun aMlisis hasil ulangan yang kemudian nilai diolah 
dan diana/isis dem?an menvPUna/can an/ikasi oenilaian. 

15. Melaksanakan proses Pertanyaan : Berdasarkan hasil supervisi yang bapak lakukan.. Apa upaya yang 
pcrbaikan pcnilaian dilakukan guru Bahasa Indonesia dalam proses perbaikan hasil 
pembelajaran oenilaian oembelaiaran ? 

Jawaban : Upaya yang sudoh di/a/cu/can guro yailu; program perbaikan don 
program pengayaan. Sete/ah guru selesai melaksaNJlcan ulangan 
harian. kemudian hasilnya ditindaklanjuti dengan 2 program 
tersebut. Siswa yang me/ampaui KKM diberikan program 
pengayaan don siswa yang be/um mencapai KKM diberikan 
orovram remedial. 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Berdasarkan hasil supervisi dan pengamatan yang bapak lakukan. 
pelaksanaan terbaik Bagaimana apresiasi dan upaya guru Bahasa Indonesia dalam 

menvaiikan oembelaiaran terbaik terhadap siswa? 
Jawaban : Guru selalu berupaya untuk menyajikan pembelajaran yang 

bertujuan meningkatkan kemampuan siswa untuk menguasai 
pe/ajaran. yaitu dengan memperbailci perangkaJ pembelajaran don 
penyajian kegiatan mengajar di kelas. Sebagai contoh guru sudah 
merryiapkan media pembelajaran berupa power point, video 
pembelajaran lainnya. Sehingga siswa tertarik dan antusias do/am 
menJ?ilculi oelaiaran di kelas. 

17. Melibatkan kepala sekolah Pertanyaan : Berdasarlran basil pemantauan dan pengarnatan yang bapak 
dan pengawas mata pelajaran lakukan. Apakah guru Bahasa Indonesia selalu berkonsultasi 

dengan kepala sekolah dan pengawas dalam melaksanakan proses 
oerbaikan ocnilaian ? 

Jawaban : Ya, guru selalu meminta bimbingan kepala selwlah dan pengawas 
mata pelajaranjika ada ha/ yang be/um dipahami berkaitan 
dengan kegialan be/ajar mengajar dalam memahami dan 
menerapkan lcurilculum 2013 setiao ada kesemnatan. 
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B. Kendala c•ru Bahasa Indonesia dalam mengimplementasik.an kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pcrtanyaan : Berdasarkan supcrvisi dan pcoilaiao yang bapalc lakukan. 
Bagaimana cara guru Bahasa lndoncsia mengubah mindset agar 
pembclajaran lrurikulum 2013 berlao'1:Sun~ scsuai haraoan? 

Jawaban : Menurut soya. guru sudah melakdan tahapan-tahapan da/am 
mengajar SUMOi pendekatan clan metode saintifik kwikulum 2013, 
tidak laf!i teroaku nada metode cualf/IQh dalam mem!alar. 

19. Mengubah proses Pertanyaan : Berdasarlcan supervisi dan pemantauan yang bapalc lakukan. 
pembclajaran dari teacher Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia mcnerapkan pembclajaran 
centered ke student centered bcrbasis student centered ? 

Jawaban : Menurut soya. guru Bahasa Indonesia sw:lah menerapkon proses 
pembelajaran berbasis student centered Guru berfungsi sebagai 
f asilitator dan siswa berfungsi sebagai pemeran utama yang 
mendominasi ke1tiatan oembelaiaran. 

20. Mampu mcngoperasikan IT Pcrtanyaan : Berdasarlcan supcrvisi dan pcngamatao yang bapak lalrulcan. 
dalam pembclajaran Apakah guru Bahasa Indonesia mampu mengoperasikan TIK 

daJam pembelaiaran ? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah mampu mengoperasikon ff 

dengan baik. bahkan sudah menyajikan pembelajaran dengan 
b.lrbagai media misalnya; power poinl, vitko pembelajaran bailc 
yang dibual don dirancang sendiri. 1ffll1l/JUll media hasil kerja dari 
oertemuan MGMP mata ~/aiaran Bahasa Indonesia. 

21. Menguasai dalam pembuatan Pertanyaan : Berdasarlcan pcnilaian dan pemantauan yang bapak: lakukan. 
bidang administrasi Apakah guru Bahasa Indonesia mcnguasai bidang administrasi 
pembclajaran ocmbclajaran ? 

Jawaban : Menurut soya. guru Bahasa Indonesia menguasai administrasi 
pembelajaran, lcarena guru tersebut mampu membuat don 
menyelesaikan aemua administraai oembelajaran kwiladum 2013. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan : Berdasarkan pemantauan dan pcngamatan yang bapak: lakukan. 
dan mcncliti Apakah guru Bahasa lndoncsia membudayakan minat baca dan 

mclakukan oenelitian? 
Jawaban : Ya. menurut soya guru Bahasa lndonuia sudah berupaya 

meluanglcan wakJu untuk membaca, minimal bacaan yang 
berlcaitan dengan materi pelajaran yang a/can diajarlcan. 
Untulc kef!iatan pene/itian be/um dilakkulcan oleh guru tersebut. 

23. Menekank:an aspek, kognitif: Pertanyaan : Berdasarlcan supervisi dan pcnilaian yang bapalc lakukan. Apakah 
apektif dan psikomorik secara guru Bahasa lndonesia sudah mencbokan aspek kognitif, apektif 
berimbang dan psikomotorik sccara bcrimhwi2 ? 

Jawaban : Ya, memuul soya guru sudah JMlabJ:an penekarran aspek 
kognitif. apekJif dan psikomotorik secara berimbang, korena 
dengan meneraplcan pendekotan saintifilc learning (5 M) do/am 
pembelajaran, ma/ca sudah mencakup ketiga aspek tersebut secara 
berimban1t. 

24. Menjadi guru pembelajar Pcrtanyaan : Berdasarlcan pemantauan dan pcngamatan yang bapak: lak:ukan. 
Apak:ab guru Bahasa Indonesia sudah membekali diri mcnjadi guru 
oembclaiar? 

Jawaban : Ya. guru Bahasa lndonuia sw:lah menjadi guru pembelajar. Hal 
ini dibuklilcan dengan keikutsertoannya dalamforum komonitas 
"guru pembelajar" don sudah menyelesaikan kegiatan 
PenJ?embanJ?an Keprofesian Berkelal!iutan (PKB) deni!an baik. 

25. Mcnambah pengetahuan dan Pertanyaan : Berdasarlcan pemantauan dan pcngamatan yang bapak lakukan. 
wawasao Apalcah guru Bahasa Indonesia sdalu bcrupaya menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam meoinglcatlcan kemampuan 
daJam oembelaiaran ? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru sudah berusaha menambah pengetahuan 
don wawasan tentang kurlkulum 2013 melalui MGMP mata 
pelajaran Bahasa Indonesia maupun mengikuti pelatihan di indulc 
/cluster, walaupun soya rasa perlu diperlcaya dengan pelatihan 
sejenis. 

C. Cara peningkatan ldaerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. Men2ikuti MGMP Pcrtanvaan : Berdasarlcan oernantauan dan ocnlral1Ultan vanl? baoak: lakukan. 
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28. Pertemuan ilmiah guru 

29. Lesson study 

30. Melakukan penelitian 

31. Mengikuti lomba guru 
berprestasi 

32. Seminar motivasi 

33. Lomba kreativitas guru 

34. Tulisan profesional 

241 

Apakah guru Bahasa Indonesia mengikuti kegiatan MGMP ? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia selalu mengilcuti ugiatan MGMP mata 

pelajaran setiap kali diadalcan pertemuan, Untulc mendvlwng 
kttgiatan tersebuti selcolah lcomi selalu menganggarkan biaya 
Ui!iatan untuk vuru setiao dilaksanakan lcei!iatan tersebut. 

Pertanyaan Bcrdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudab mengikuti kegiatan pclatihan 
implemeotasi lrunbdum 2013? 

Jawaban : Ya, sudah mengik:uti lcegiatan pelatihan lcurilculum 2013, di induk 
/cluster oada tahun 2017. 

Pertanyaan : Berdasarkan pcmantauan dan pcngamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pemab mengikuti kcgiatan 
pcrtcmuan ilmiah? 

Jawaban Be/um, karena lcegiatan pertemuan ilmiah seperti ini saat ini 
be/um pernah dilaksanakan baik ting/cat lcecamatan maupun 
tinRkal kabrmaten. 

Pertanyaan : Bcrdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak/ibu lakukan. 
Aoakah 2UJ'U Bahasa Indonesia mentrikuti ketriatan lesson study? 

Jawaban : Be/um, lceKiatan lesson shldy baru kami rencakan. 
Pertanyaan Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penelitian 
tindakan kelas? 

Jawaban : Be/um, flzlriatan oenelitian be/um dilalcukan oleh PUru tersebut. 
Pertanyaan Berdasarkan pemantauan dan pcngamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa lndoncsia pemah mengikuti lomba guru 
berorestasi? 

Jawaban Be/um. Sebenarnya guro sudah dipromosikan tetapi guru terse but 
be/um memenuhi beberapa persyaratan yanJ? haros dipenuhi. 

Pertanyaan : Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Jawaban 
Pertanyaan 

Jawaban 
Pertanyaan 

Jawaban 

Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mengikuti seminar motivasi 
ocmbelajaran? 

: Be/um, karena /ceviatan semacam ini iaranl! sekali ditJdakan. 
: Dcrdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa Indonesia pcrnah mcngikuti kcgiatan lomba 
krcativitas 1ruru? 

: Be/um. 
: Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Apakah guru Bahasa Indonesia pemah menulis sesuai profesi 
kel!llruan? 

: Be/um. 

Kuaro, 5 Pebruari 2018 
N arasumber/lnforman, 
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TRANSKRIP HASIL WA WANCARA 

Nama Narasumber 

Jabatan Narasumber 

Alamat dan No. Hp. 

Tempat Wawancara 

Hari I Tanggal Wawancara 

Waktu Wawancara 

Pewawancara 

Hasil WawAncara 

No. lndik.ator 

Haryawan, S. Pd. 

Urusan Kurikulum 

JI. Raya Lolo Km 125 Kecamatan Kuaro I 085246769637 

SMP Negeri 3 Kuaro 

Senin, 5 Pebruari 2018 

12.00 - 13.00 

Mahyuni 

Basil Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

I. Membuat Program Tahunan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
1ruru Bahasa Indonesia membuat oro21'3lt\ tahunan? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia membuat program 
tahunan pada awal semester. lcarena progran tahunan merupalcan 
administrasi guru yang harus dibuat sebagai pedoman dalam 
oembelaiaran. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Bcrdasarkan pengamatan bapak scbagai urusan kurilrulum. Apakah 
l?Uru Bahasa Indonesia membuat proe:ram semester? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia se/alu membuat program 
semester pada awal semester, lcarena di sekolah kami selalu 
mengumpullcan perangkat pembelajaran setiap awal semester 
untul ditandatanJ?ani lceoala sekolak 

3. Membuat dan merevisi Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan bapak sebagai urusan kurilrulum. Apakah 
silabus 2uru Bahasa Indonesia membuat dan merevisi silabus? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia mempunyai silabus yang 
diadopsi dari beberapa sumber, kemudian guru tersebut 
merevisinva disesuaikan lcemampuan siswa. 

4. MembuatRPP Pcrtanyaan : Bcrdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
guru Bahasa Indonesia menyusun RPP sendiri atau disusun dengan 
cara lainnya. Jelaskan? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia menyusun dan memiliki RPP yang 
diadopsi dari hasil kegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang diikuti kemudian guru tersebut melak:ukan revisi 
sesuai kondisi sekolah. 

5. Menghltung KKM Pertanyaan : Bcrdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
2uru Bahasa Indonesia menvusun KKM mata oclaiaran? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia selalu membuat dan menghitung K.KM 
pada awal tahun pelajaran. Hal ini sesuai dengan kesepakatan 
sekolah bahwa semua administrasi guru harus diselesaikan pada 
awal semester. 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
guru Bahasa Indonesia melakukan oenilaian si.kan terhadao siswa? 

Jawaban : Ya. guru Bahasa Indonesia sudah melak:ukan penilaian sikap 
setiap Jcali pembelajaran di Ice/as berlangsung sesuai insrtumen 
oenilaian sikan vanJ? dibuat J?UrU tersebut. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
pengetahuan guru Bahasa Indonesia melakukan penilaian pengetahuan terhadap 

siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah melakuktlnpeni/aian 

pengetahuan sesuai insrtumen penilaian dengan berpedoman pada 
standar penilaian yanJ? berlaku. 

8. Melakukan penilaian Pcrtanyaan : Berdasarkan pengamatan bapak sebagai urusan kurikulum. Apakah 
keterampilan guru Bahasa Indonesia melakukan penilaian keterampilan terhadap 

siswa? 
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Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia Sllllah melakukan penilaian 
keterampi/an sesuai insrtumen penilaian keterampilan 
berdasarkan standar oeni/aian. 

9. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapalc sebagai urusan kurikulum. Apalcah 
program remedial guru Bahasa Indonesia sudah melakukan program remedial 

terbadap s iswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia Sllllah menyusun dan melakukan 

program remedial walaupun be/um Ieng/cap. Per/u pembimbingan 
dalam nembuatan dan oelalcsanaannya. 

10. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan bapalc sebagai urusan kurikulum. Apakah 
program pengayaan guru Bahasa lndonesia sudah melakukan program pengayaan 

terhadap siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah menyusun dan melakukan 

program pengayaan. Tetapi be/um Ieng/cap dan belum tersusun 
secara baik, diperluf<Lln pembimbingan baik oleh kepala sekolah 
atauoun oengawas mata ne/aiaran. 

11. Melakukan kegiatan proses Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang bapak lakukan terhadap guru. 
pendahuluan Apakah kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru Bahasa 

Indonesia saat men2aiar sudah sesuai skenario RPP? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melalcukan 

kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran dengan cara 
me/akukan tahapan pembe/ajaran sesuai dengan pendekatan 
saintifilc dalam lcurikulum 2013 yang tertuang dalam RPP yang 
dibuat JlUru tersebut. 

12. Melaksanakan kegiatan inti Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang bapak lakukan terhadap guru. 
dengan pendekatan saintifik Apakah kegiatan inti yang dilakukan guru saat mengajar dengan 
learnings M pendekatan sintifik learning 5 M sudah sesuai skenario 

pembelajaran yang ada dalam RPP? 
Jawaban Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah me/akukan 

kegiatan inti dalam pembelajaran dengan cara melakukan 
tahapan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPP yang dibuat 
guru tersebut. Kegiatan inti dalam pembe/ajaran sudah dilakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifilc 5 M dalam kurikulum 
2013 dengan metode WlllP dioilih sesuai dengan materi oelaiaran. 

13. Melaksanakan kegiatan Pcrtanyaan : Berdasarkan peogamatan yang bapak lakukan terhadap guru. 
penutup Apakah kegiatan penutup yang dilaku.kan guru saat mengajar 

sudah sesuai skenario RPP'? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melalcukan 

kegiatan penutup dalam pembelajaran dengan cara melalcukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifilc dalam lcurikulum 2013 
vang terdanat dalam RPP yang dibuat PUru tersebut. 

14. Mengolah hasil penilaian Pertanyaan : Berdasarkan hasil pengamatan yang bapak lakukan. Bagaimana 
pembelajaran cara guru Bahasa Indonesia mengolah hasil penilaian untuk 

oerbaikan oembelaiaran? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melakukan 

penilaian dengan bailc. don sudah melalculcon analisis bailc analisis 
butir soal maupun anal is is hasil ulangan yang kemudian nilai di 
olah dan dilaoorkan. 

15. Melaksanakan proses Pertanyaan : Berdasarkan hasil pengamatan yang bapak lakukan. Apa upaya 
perbaikan penilaian yang dilakukan guru Bahasa Indonesia dalarn proses perbaikan 
pembelajaran hasil peniJaian pembelajaran? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melakulcan 
perbaikan peni/aian, misa/rrya melakukan program perbaikan don 
program pengayaan setelah melaksanakan ulangan harian, dari 
hasil ini kemudian ditindalclanjuti dengan dengan 2 program 
tersebut. Siswa yang melebihi KKM diberikan program pengayaan 
dan siswa yang be/um mencapai KKM diberikan program 
remedial oleh JlUl'U tersebut. 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Berdasarkan hasil pengamatan yang bapak lakukan. Bagaimana 
pelaksanaan terbaik apresiasi dan upaya guru Bahasa Indonesia dalam menyaj ik:an 

oembelaiaran terbaik terhadap siswa? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah berupaya untulc 

menyajikan pembe-/ajaran yang mengarah kepada kemampuan 
siswa untuk menrniasai oe/ajaran, yaitu dengan memoerbailci 
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perangkat pembelajaran dan penyajian kegiatan Hlajar mengajar 
di kelas. Misalnya dengan membuat media pembelajoran berupa 
power point. video pembelajaran, gambar atau media /ainnya. 
Sehingga mo1ambah daya tarilc dan antusias siswa dalam 
menI!ilculi oelaiaran. 

17. Mclibatkan lcepala sekolah Pcrtanyaan : Berdasarican hasil pengamatan yang bapak lakubn. Apalcah guru 
dan pengawas mata pelajaran Bahasa Indonesia selalu bericonsultasi dengan kepala sckolah dan 

pengawas dalam mclaksanakan proses perbaikan oenilaian? 
Jawaban : Ya, menut'MI saya guru Bahasa Indonesia selalu ~n 

lwnsultasi dan mendopat bimbingan dari kepala sekolah dan 
pengawas mata pelajaran dalam meningkatkan kemampuan 
menRaiar dan memahami lcurilculum 2013 setiap ada kuemnatan. 

B. Kendala guru Bahasa ladonesia dah1m mengimplementJls ikan kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pcrtanyaan : Berdasarkan pcngamatan yang bapak lakukan. Bagaimana cara 
guru Bahasa Indonesia mengubah mindset agar pembclajaran 
kurikulum 2013 berlan2sung sesuai haraoan? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia sudah melalcukan 
tahapan mengajar sesuai pendekatan dan metode saintifilc 
kurikulum 2013, tidalc lagi mengajar dengan banyalc ceramah. 
seperli laya/arya po/a mengajar lcurikulum sebelumnya. Guru 
antusias u/cali dalam mengubah mindset amtulc mengilcuti pola 
pembe/ajaran der11tan bentuk oembelaiaran /curiblwn 2013. 

19. Mengubah proses Pcrtanyaan : Berdasarican pengamatan yang bapak lakukan. Bagaimana cara 
pembelajaran dari teacher guru Bahasa Indonesia mcnerapkan pembelajarao bcrbasis student 
centered kc student centered centered? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah menerapkan 
pendekatan saintifik, ini menunjukkan pembelajaran yang 
dilalculcan sud.ah berbasis student centered. Guru sudah berfangsi 
sebagaifasilitator, dan siswa lidalc lagi selalu menerima sumber 
informasi dari llUru dalam oembelaiaran. 

20. Mampu mengoperasikan IT Pcrtanyaan : Berdasarican pcngamatan yang bapak laku.kan. Apakah guru 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mampu mengoprasikan TIK dengan baik dalam 

pembclaiaran ? 
Jawaban Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia mampu mengoperasikan 

ff dengan bailc dan selalu berupaya menyajikan pembelajaran 
dengan menggunakan media pembelajaran baik yang dibuat dan 
dirancang sendiri maupun media dari hasil kerja kegiatan 
oertemuan MGMP mata oe/ajaran Bahasa Indonesia. 

21. Menguasai dalam pembuatan Pertanyaan : Berdasarican pcngamatan yang bapak lakukan. Apabh guru 
bidang administrasi Bahasa Indonesia men2llasai bidan2 administrasi oembclaiaran? 
pembelajaran Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sud.ah membuat dan 

melengk.api administrasi pembelajarannya dengan bai/c, ha/ ini 
daoat dilihat dari oeran2kat oembelaiaran yang dimiliki. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan : Berdasarican pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
dan mcncliti Bahasa Indonesia membudayakan minat baca dan mclakukan 

oenelitian? 
Jawaban : Ya, menurut sayaguru Bahasa Indonesia sudah berupaya 

meluangkan walctu unJuk membaca, minimal membaca buku 
bacaan yang berkaitan dengan materi pelajaran yang alcan 
diajarkan. 
Untulc kegiatan meneliti sampa.i saat ini be/um dilabkan o/eh 
vuru tersebul. 

23. Menekankan aspek, kognitif, Pertanyaan : , Berdasarican pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
apcktif dan psikomorik secam Bahasa Indonesia sudah menekankan aspek kognitif, apekt:if dan 
berimbang psikomotorik sccara berimbang dalam oembelajaran? 

Jawaban : Ya, menurul soya guru Bahasa Indonesia sudah mela/culcan 
pem!lcanan aspelc secara berimbang, karena dengan menerapka11 
pendekatan saintifik learning ( 5 M) dalam pembelajaran, secara 
otomatis mengambarkan aspelc lcognitif, ape/a if dan psilcomotorilc 
sudah terlaksana secara berimbanJ!. 

24. Menjadi guru pembelajar Pertanyaan : Berdasarican pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia sudah membekali diri menjadi 2UIU oembelaiar? 
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Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia ndah menjadi guru 
pembelajar. Hal ini dibubilcan dengan keiblsutaan do/am forum 
Jcamonitas "guru pembelajar" don sudah ~lesaikan k.egiatan 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjulan (PKB) sebagai peserla 
secara baik. 

25. Menambah pengetahuan dan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang bapak lakukan. Apalcah guru 
wawasan Bahasa Indonesia sclalu berupaya menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam menin11lcatkan dalam oembclaiaran ? 
Jawaban : Ya, menurut soya guru Bahasa Indonesia Slldah berupaya 

menambah pengetahuan don wawasan tentang buikulum 2013 
me/alui pe/atihan, MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia 
maupun don keKiatan lainnya. 

C. Cara peningkatan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. Mengilcuti MGMP 

27. Mengilcuti pelatihan 

28. Pertemuan ilmiah guru 

29. Lesson study 

30. Melakukan penelitian 

31. Mengikuti lomba guru 
berprestasi 

32. Seminar motivasi 

33. Lomba lcrcativitas guru 

34. Tulisan profesional 

Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang bapak lakulam. Apakah guru 
Bahasa Indonesia selalu mengilcuti ke2iatan MGMP? 

Jawaban : Ya, menuruJ soya guru Bahasa Indonesia ~lalu mengikuti 
kegiatan MGMP mata pe/ajaran Bahasa Indonesia seliap Jca/i 
dt'adakan oertemuan. 

Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang bapak lalcukan. Apalcah guru 
Bahasa Indonesia sudah mengikuti kegiatan pelatihan 
implementasi kurilru\um 2013 pada tabun ini? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudoh mengikuti kegiatan pe/atihan 
implementasi kurikulum 2013 mata pelajaron Bahasa Indonesia di 
induk kluster SMPN I Kuaro. 

Pertanyaan : Berdasarbn pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia oernah mengikuti kegiatan nertemuan ilmiah? 

Jawaban : Be/um, sebenarnya semua guru mau mengikuti pertemuan ilmiah, 
lelapi belum ada perlemuan ilmiah baik dilingk.at ~alan 
maupun /calnmaJen. 

Pertanyaan : Berdasarbn pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia men~ikuti kegiatan lesson study ? 

Jawaban : Be/um, di seko/ah lwmi be/um melakulwn kegiatan lesson study, 
lwmi baru merencanakannva. 

Pertanyaan : 8erdasarbn pengamatan yang bapak lalcukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia sudah melakukan nenelitian tindakan kelas? 

Jawaban : Be/um, guru Bahasa Indonesia be/um me/akukan kegiatan 
penelitian. 

Pertanyaan : 8erdasarkan pengamatan yang bapak lalcukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia oemab meogikuti lomba guru berorcstasi ? 

Jawaban : Be/um. guru Bahasa Indonesia be/um pernah mengikutinya, 
walauoun sudoh ditawarlcan oleh keoa/a sekolah. 

Pertanyaan : Berdasarkan peogamatan yang bapak lakukan. Apakab guru 
Bahasa Indonesia pemah mengikuti seminar motivasi 
nembelaiaran ? 

Jawaban : Be/um. Jcarenajarang ado seminar sejenis diadalwn bailc tingkat 
kecamatan atau lwbunaten. 

Pertanyaan : Berdasarbn pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 
Bahasa Indonesia pemah mengikuti kegiatan lomba kreativitas 
guru? 

Jawaban : Belum. 
Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang bapak lakukan. Apakah guru 

Jawaban 

Bahasa Indonesia pemah menulis k:arya ilmiah sesuai profesi 
kC2Uruan ? 

: Be/um. 

Kuaro, 5 Pebruari 2018 

Naras:uti]~/l[nl>; 
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TRANSKRIP HASIL WA WANCARA 

Na.ma Narasumber 

Jabatan Narasumber 
Alamat dan No. Hp. 

Tempat Wawancara 
Hari I Tanggal Wawancara 

Walctu Wawancara 
Pewawancara 

Hasil Wawancara 

No. Indik.ator 

Pumiawan, S. Pd. 

Guru Bahasa Indonesia 

JI. KH. Ahmad Dahlan Desa Kendarom I 081350897345 
SMP Ncgeri 4 Kuaro 

Rabu, 7 Pebruari 2018 
08.00- 10.00 
Mahyuni 

lb.sit Wawancara 

A. Kinerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

1. Membuat Program Tahunan Pertanyaan : Aoakah baoak membuat proszram tahunan? Jelaskan ! 
Jawaban : Ya, Saya se/alu membuat program tahunan pada awa/ semester 

sebagai pedomam berkailan perencanaan materi pelajaran u11t11k 
salu tahlln Ice depan. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Aoakah baoak membuat proj!J'8.[Il semester ? Jetaskan ! 
Jawaban : l'a, Saya se/a/u membuat program semester pada awa/ semester 

sebagai pedomam da/am merencanalcan pembelajaranpada 
semester tersebut. 

3. Membuat dan mercvisi Pertanyaan : Jelaskan ! Apakah bapak mempuoyai silabus dan melakukan revisi 
silabus silabus? 

Jawaban : Ya, saya mempunyai silabus yang diatk>psi dari beberapa sumber, 
kemudian sava revisi sesuai kondisi siswa dan sekolah. 

4. MembuatRPP Pertanyaan : Coba ceritakan apakah bapak memiliki RPP dengan membuat 
sendiri atau denitan cara lainnya? 

Jawaban : Saya memiliki RPP yang saya ambit dart hasil kegiatan MGMP 
maJa pelajaran Bahasa Indonesia yang ikuti kemudian saya revisi 
ulan1t sesuai kondisi sekolah. 

5. Menghitung KKM Pertanvaan : Aoakah baoak menvusun dan menl?hitung KKM mata oelajaran? 
Jawaban : Ya, saya membuat dan menghitung KKM pada awa/ tahun 

pelajaran. Sesuai fungsirrya sebagai a/at ukur yang harus dicapai 
siswa, KKM iu1ta dicantumkmr dalam KTSP dokumen I sekolah. 

6. Malakulcan penilaian sikap Pertanyaan : Jelaskanl Bagaimana cara bapak melaksanakan penilaian sikap 
terhadao siswa dalam oembelajaran? 

Jawaban : Ya, saya se/a/u me/akukan penilaian sikap setiap kali pembela-
jaran di Ice/as ber/angsung sesuai rubrik I insrtumen penilaian 
silcap yang terdapat dalam Rl'P vang saya bual. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara bapak melaksanakan penilaian 
pengetahuwi oen2etahuan terhadao siswa dalam oembelajaran? 

Jawaban : Ya, saya selalu melakukanpenilaianpengetahuan, baikpada saat 
pembelajaran di kelas berlangsung dan penilaian lainnya sesuai 
standar penilaian. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara bapak melaksanakan penilaian 
keterampilan keteram1>ilan terhadai> siswa dalam oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, saya selalu melakulcan penilaian keterampilan sesuai rubrik I 
instrumen yang tersedia, karena sama halnya dengan peni/aian 
silcap, dan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan juga 
sama pentingrrya mengingat dalam kurikulum 2013 menekankan 
pada semua aspek; lwgnitif. apektif dan psikamotorik secara 
berimban1t. 

9. Menyusun dan melakukan Pertanyaan : Jelaskanl Bagaimana cara bapak mcoyusun dan melalcsanakan 
program remedial orogram remedial terhadao siswa? 

Jawaban : Ya, saya sudah menyusun dan me/akukan program remedial. 
Tetapi be/um Ieng/cap dan be/um tersusun secara bailc, masih perlu 
oenvemournaan. 
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10. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Jelaslcan! Bagaiamana cara bapa.k menyusum dan melaksanakan 
program pengayaan pro21'81ll oeouvaan terhadao siswa? 

Jawaban : Soya sudah menyusun dan mela/wkan program pengayaan. Tetapi 
be/um lengkap dan be/um lersusun secara bailc, sebagian masih 
beruoa cataJan. 

11. MelalcuJcan kegiatan proses Pertanyaan : Bagaimana cara bapa.k menyajikan pembelajaran pada k:egiatan 
pendahuluan pendahuluan? 

Jawaban : Soya mela/culcan kegiatan pendahuluan da/am pembelajaran 
dengan cara mela/culcan tahapan sesuai dengan peNkkaJan 
saintililc dalam lcuri/culum 2013. 

12. Melalcsana.kan kegiatan inti Pertanyaan : Bagaimana cara bapa.k menyajik:an pembelajaran pada kegiatan 
dengan pendekatan saintifik inti? 
leaming5 M Jawaban : Soya me/a/culcan kegiatan inti dalam pembelajaran dengan cara 

melalcukan tahapan sesuai dengan pentkkatan sainlifilc 5 M dalam 
lc.uri/culum 2013 dengan metode yang soya pilih sesvai dengan 
materi oelajaran. 

13. Mela.ksana.kan kegiatan Pertanyaan : Bagaimana cara bapak menyajikan pembelajaran pada lc:egiatan 
penutup oenutup? 

Jawaban : Soya melalcu/can kegiatan penutup dalam pembelajaran dengan 
cara me/a/cu/can tahapan sesuai dengan yang tercanJum dalam 
RPP denf!an pentk/catan saintilik dalam lcuri/culum 2013. 

14. Mengolah basil penilaian Pertanyaan : Bagaimana cara bapak mengolah basil penilaian untuk perbaikan 
pembelajaran pembelaiaran? 

Jawaban Setiap peni/aian yang saya la/cu/can soya administrasi/can dengan 
bailc, kemudian soya la/cu/can ana/isis baik analisis butir soal mau-
pun analisis hasil ulangan yang kemudian nilai saya olah dengan 
menrllronakan anates (prof[ram analisis data) nilai lcualitas. 

15. Melaksana.kan proses Pertanyaan : Apa yang bapa.k Ja.kuk:an untuk memperbailci proses penilaian 
perbailc:an penilaian pembelaiaran? 
pembelajaran Jawaban : Soya selalu mela/cukan program perbaikan don program pengaya-

an setelah melalcsanalcan seliap selesai ulangan harian, dari hasil 
ini/ah yang saya lindalclanjuti dengan 2 program tersebut. Siswa 
yang melebihi K.KM saya berilcan program pengayoan dan siswa 
yam? be/um mencapai KKM saya berilcan proeram remedial. 

16. Mengapresiasi terhadap Pertanyaan : Apa upaya yang dilalcuJcan bapak untuk melalcukan pembelajaran 
pela.ksanaan terbaik terbaik bru!:i siswa? 

Jawaban : Saya selalu berupaya untuk menyajikan pembelajaran yang 
mengarah kepada kemampuan siswa untuk menguasai pelajaran 
dengan memperbai/ci perang/cat pembelajaran dan penyajian 
kegiatan be/ajar mengajar di kelas yang bermutu. Misalnya saya 
dengan membuat media power point, video pembelajaran, gambar 
atau media lainnya yang akan saya bawa ke kelas. Sehingga 
menambah daya tarik dan antusias siswa dalam mengi/cuti 
oelaiaran demwn bailc. 

17. Melibatlcan kepala sekolah Pertanyaan : Bagaimana upaya bapak berkonsultasi dengan kepala' sekolah dan 
dan pengawas mata pelajaran pengawas selc:olah dalam rangka pengembangan hasil 

oembelaiarao? 
Jawaban : Ya, saya selalu berkonsu/tasi dan mendapat bimbingan oleh 

kepala sekolah dan pengawas ma/a pe/ajaran dalam mening/cat-
lean kemampuan mengajar dan memahami menerapkan kuri/culum 
2013. 

B. Kendala guru Bahasa Indonesia dala m mengimplementasikan kurikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pertanyaan : Jelaskan! Bagaimana cara bapak melakukan perubahan mindset 
agar pembelajaran kurikulum 2013 berlangsung scsuai standar 
proses? 

Jawaban : Saya selalu berupaya mela/cukan tahapan-tahapan dalam 
mengajar sesuai pendekatan saintifik /curi/culum 20 I 3, lidak lagi 
mela/cukan banyak ceramah dalam mengajar, seperti /ayaknya 
pola mengajar kebiasaan lama. Walaupun ini terasa sulit karena 
kebiasan lama dengan me/ode ceramah, tetapi secara berangsur-
an1tsur mampu .TLIVa /a/cu/can. 

19. Mengubah proses rtanvaan Jelaskan! Bal!aimana cara bapak menyajikan pembelajaran student 
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pembelajaran dari teacher cic:nterct sesuai lrurikulum 2013 keoada siswa? 
centered ke student centered Jawaban : Dengan cara menerapkan pendekat.an minlifilc. secara otomatis 

pembelajaran yang SQ)YJ lakukan sudoh berbasis student centered. 
Saya betfungsi sebagai f asilitator, siswa berfongsi sebagai 
oemeran utama dalam oembe/ajaran. 

20. Mampu mengoperasikan IT Pcrtanyaan : Apakah bapak mcnggunakan TIK scbegai media pembelajaran 
dalam pembelajaran dalam menvaiikan pembelajaran? 

Jawaban : Ya, SQ)YJ mampu mengoperasikan IT datgan baik.. Saya selalu 
bertiq>aya menyajikan pembelajaran datgan media power point 
dan media lainnya. bait yang SQ)YJ bvat dan rancang sendiri 
maupun media has ii lu!rja dari perte""'411 MGMP mata pe/ajaran 
Bahasa Indonesia. 

2 1. Mcnguasai dalam pembuatan Pertanyaan : Apakah bapak selalu mcmbuat administrasi pembelajaran secara 
bidang administrasi lcn!!lam? 
pembelajaran Jawaban : Ya, saya berupaya membuat dan melengkapinya, hal inl dapat 

dilihat darl perangkat pembe/ajaran yang saya miliki.. Jika saya 
be/um memahaminya, maka saya akan membelajarinya, baik 
dalamforum MGMP atau lwnsultasi bimbingan dari lu!pala 
sekalah dan oenJ!awas mata pe/a/aran. 

22. Mcmbudayakan minat baca Pcrtanyaan : Apakah bapak selalu mcluangkan waktu untuk membaca dan 
dan meneliti mclakuJcan ocnelitian tinda.kan kclas Blau sejenisnva? 

Jawaban : Ya, saya berupaya me/uangkan waktu untuk membaca. minimal 
bacaan yang berkailan dengan materi pelajaran yang akan 
majarkaTL KegiaJan mene/iti juga sudah .fQ)'Q lalcukan yaitu 
oenelitian tindakon ke/as. 

23. Mcnclcankan aspck. kognitit; Pcrtanyaan : Apakah bapak sudah menckankan aspclc kognitit; apektif dan 
apektif dan psikomorik secara psikomotorik secara berimbang dalam oembelajaran? 
bcrimbang Jawaban : Ya, 1Mnurut saya sudah saya me/akukannya secara berimbang, 

karena dengan 1Mnerapkan pendekatan saintifik learning (5 M) 
dalam pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan materi 
pe/ajaran, dengan sendirinya lu!tiga aspek tenebut sudah 
tulaksana secara berimbanv. 

24. Mcnjadi guru pcmbelajar Pcrtanyaan : Apakah bapak sudah mcnjadi guru pcmbelajar, dan sepcrti apa 
tindakan YWlll: dilakukan ? 

Jawaban : Ya, saya sudah IMnjadi guru pembe/ajar. Hal ini dibuktikan 
dmgan keikutsertaan soya dalamforum komonitas Guru 
Pembelajar dan sayo sudah menyelesaikan lu!giatan 
Pengembangan Keprofesian Berlu!lanjutan (PK.BJ balk sebagai 
oeserta atauoun sebaJ(ai narasumber. 

25. Mcnambah pengetahuan dan Pcrtanyaan : Apakah yang bapak lakukan untuk mcnambah peogctahuan dan 
wawasan wawasan dalam mcn2aoresiasi pembeiaran lrurikulum 2013? 

Jawaban : Soya berusaha menambah pengetahuan dan wawasan tentang 
kurikulum 2013 1Mla/ui MGMP mata pelajaran Bahasa Indonesia 
maupun mengikuti pelatihanjika ada. wa/aupun saya rasa masih 
be/um memadai. 

C. Cara peningbUln k.incrja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. Mcngilruti MGMP Pcrtanyaan : Jclasbn! Apakah bapak selalu mcngilruti kcgiatan MGMP mata 
pclajaran Bahasa Indonesia ? 

Jawaban : Ya, saya mengikuti lu!giatan MGMP mata pe/ajaran Bahasa 
ll'lllotrl!sia setipa kali diadakan pertemuan. karen.a menurut saya 
MGMP adalah wadah organisasi guru untuk peningkatan 
kemamnuan PUru da/am oembe/a/aran. 

27. Mcngikuti pclatihan Pcrtanyaan : Aoakah baoak oemah mcngikuti pelatibao oada tahun terakhir ini ? 
Jawaban : Ya, .fQ)'Q IMngikutf h!giatan pelatihan k.urlbJ/um 2013 dan sayo 

dipilih menjadi instrukJur kurikulum 2013 kabupaten untuk mata 
oelaiaran Bahasa Indonesia. 

28. Pertemuan ilmiah guru Pcrtanvaan : Pertemuan ilmiah upa yang pemah baoak ilruti nada tahun ini ? 
Jawaban : &/um, Ir.arena sampai saaJ ini belwn terbentuk wadah atau 

organisasi pertemuan i/miah balk tingkat lu!camatan maupun 
kabuoatefl 

29. Lesson study Pcrtanyaan : Jelaslcanl Apalcah di sckolah bapak atau tempat lainnya dilakulcan 
kCll:iatan lesson study untuk mcninlZkatbn kcmamnuan 2UJU dalam 
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mbela"aran? 
Jawaban Be/um, di selwlah saya baru direncanakan. Sedanglwn unbd.: 

Ice iatan di le t lai a be/um rnah di/alcsanakan. 
30. Mclakukan penclitian Pertanyaan : Jclaskan! Apakah bapak sudah melakukan pcnclitian tindakan 

kelas? 
Jawaban 

31. Mcngikuti lomba guru Pertan aan 
berprestasi Jawaban 

32. Seminar motivasi Pertanyaan 

Jawaban 

33. Lomba kreativitas guru Pertan aan 
Jawaban 

34. Tulisan profesional Pertan aan mah meoulis sesuai bidan ? 
Jawaban Be/um. 

Kuaro, 7 Pebruari 2018 
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dipahami berkailan dengan kegiatan be/ajar mengajar dalam 
memahami dan menerapkan lcurilculum 2013. 

B. Kendala guru Bahasa Indonesia dalam mengimplementasikaa brikulum 2013 

18. Mengubah mindset guru Pertanyaan : Berdasarkan supervisi dan penilaian yang bapak lakubn. 
Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia mengubah mindset agar 
pembetajaran kuri.kutum 20 l 3 berlanl!SW\I?. scsuai hanoan ? 

Jawaban : Menuru/ soya. guru Bahasa Indonesia sudah melahkan tahapan-
tahapan dalam mengajar sesuai pendelcatan dan me/ode saintifik 
lcurilculum 2013, tidak lagi /erpalcu pada metode ceramah dalam 
menJ!ajar. 

19. Mengubah proses Pertanyaan Berdasarkan su.pcrvisi dan pemantauan yang bapak lakuk:an. 
pembelajaran dari teacher Bagaimana cara guru Bahasa Indonesia menerapkan pembelajaran 
centered ke student centered berbasis student centered ? 

Jawaban : Menurut soya. guru Bahasa Indonesia sudah menerapkDn proses 
pembelajaran berbasis student centered. Guru beifWfg$i sebagai 
fasilitalor dan siswa berfungsi sebagai pemeran utama )"Qllg 
mendominasi kegialan oembe/ajaran. 

20. Mampu mengoperasikan ff Pertanyaan Berdasarkan supervisi dan pengamatan ynng bapak lakuk:an. 
dalam pembelajaran Apakah guru Bahasa Indonesia marnpu mengoperasikan TIK 

dalam oembclaiaran ? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sangat mampu mengoperasikan rr 

dengan baik.. bahkan se/alu menyajilcan pembelajaran dengan 
berbagai media misalnya; power point, video pembelajaran baik 
yang dibuat dan dirancang sendiri, maupun media ha.sil kerja dari 
oertemuan MGMP mata oe/ajaran Bahasa Indonesia. 

2 1. Menguasai dalam pembuatan Pertanyaan : Dcrdasarkan pcnilaian dan pemantauan yang bapak lakuk:an. 
bidang administrasi Apakah guru Bahasa Indonesia menguasai bidang administrasi 
pembelajaran oembetaiaran ? 

Jawaban Menurut soya. guru Bahasa Indonesia menguasai administrasi 
pembelajaran. lcarena guru lersebut merupalcan instruktur 
lcabuoaten lcurilculum 2013 don instruldur PKB t!Uru. 

22. Membudayakan minat baca Pertanyaan Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lalrukan. 
dan meneliti Apakah guru Bahasa Indonesia membudayakan minat baca dan 

melalrukan oenelitian? 
Jawaban Ya. menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah berupaya melu-

anglcan waktu untuk membaca, minimal bacaan yang berlcaitan 
dengan materi pelajaran yang a/can diajarlcan. Kegiatan penelitian 
iuRa sudah dilalculcan vaitu oenelitian tindakan kelas (PTKJ. 

23. Menekankan aspek, kognilll: Pcrtanyaan : Bcrdasarlcan supervisi dan penilaian yan.g bapak lak:ubn.. Apakah 
apektif dan psikomorik secara guru Bahasa Indonesia sudah menekankan aspek kognitif, apek.tif 
berimbang dan psikomotorik secara berimbang ? 

Jawaban Ya, menurut saya guru sudah melakukan penekanan aspek 
kognitif, apektif dan psikamotorik secara berimbang, lwrena 
dengan menerapkan pendekatan saintifik learning ( 5 M) dalam 
pembelajaran. maka sudah mencalcup keliga aspek tersebul secara 
berimbaml. 

24. Menjadi guru pembclajar Pertanyaan : Berdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lalrukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudah membekali diri mcnjadi guru 
ocmbclaiar ? 

Jawaban : Ya, guru BahaJa Indonesia sudah menjadi guru pembe/ajar. Hal 
ini dibuklilcan dengan keilcut-sertaannya dalamforum komonilas 
"guru pembelajar" don sudah menyelesaikan kegiatan Pengem-
bangan Keprofesian Berkelanjutan ( PKB) baik sebagai peserta 
atauoun sebaJ!Oi instruldur. 

25. Menarnbah pengetahuan dan Pertanyaan : Berdasarkan pcmantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
wawasan Apakah guru Bahasa Indonesia selalu berupaya menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam meningk:atkan kemampuan 
dalam oembclaiaran ? 

Jawaban : Ya, menurut soya guru sudah berusaha menambah pengetahuan 
don wawasan tentang lcurikulum 2013 melalui MGMP mata 
pelajaran Bahasa Indonesia maupun mengilcuti pelaJihanjika 
ado, walauoun soya rasa be/um memadai. 

43857.pdf 

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



253 

C. Cara peaingkatan kinerja guru Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 

26. Mengikuti MGMP 

27. Mengikuti pelatihan 

28. Pertemuan ilmiah guru 

29. Lesson study 

30. Melakukan penclitian 

31. Mengikuti lomba guru 
berprcstasi 

32. Seminar motivasi 

33. Lomba kreativitas guru 

34. Tulisan profesional 

Pertanyaan : Bcrdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
ADakah g.uru Bahasa Indonesia mengilwci kCR.iatan MGMP ? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia selalu mengihli kegiatan MGMP mata 
pelajaran setipa kali diadakan pertemuan. dan di sekalah komi 
selalu menganggarkan biaya transportasi untuk setiap kegiatan 
terubut. 

Pertanyaan : Berdasarkan pemantauan dan pengamatao yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudah mengikuti kegiatan pelatihan 
imolementasi kurilculum 2013? 

Jawaban : Ya, sudah mengikuti kegiatan pelatihan kMrikulum 2013, bailc 
secara khusus ditingkat propinsi maupunpelatihan di kluster, dan 
guru tersebut menjadi instrulaur lcurilculum 2013 kabupaten mata 
pelajaran Bahasa Indonesia, juga sebagai instrulctur I pendamplng 
Pengembangan Keprofesian Berulanjutan (PKB) Kabupaten 
Pasu. 

Pertanyaan : Bcrdasarkan pemantauan dan pengamatmi yang bapak laku.kan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mengikuti kegiatan 
oertemuan ilmiah? 

Jawaban : Be/um, karena ugiatan pertemuan ilmiah seperti ini saat ini 
belum tubentuk organisasinya baik tittgkat k.ecamatan maupun 
tingkat kabuoaten. 

Pertanyaan : Bcrdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Aoalc:ah IZWl1 Bahasa Indonesia meng.ilcuti kcgiatan lesson study? 

Jawaban : Be/um, di sekolah kami belum melakukan kegiatan seperti ini. 
Semoga nanti kami bisa melaksanakannya unJulc kemajuan dan 
oeningkatan oembe/afaran di sekalah kamL 

Pertanyaan : Bcrdasarkan pemantauan dan pengamatao yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penelitian 
tindakan kclas? 

Jawaban : Sudah. guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penelitian berka-
itan dengan pembelajaran yaitu; Penelitian Tindalwn Ke/as 
(PTK). 

Pertanyaan : Bcrdasarkan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mengikuti lomba guru 
bemrcstasi? 

Jawaban : Be/um, wa/aupun sudah saya promosikan. 

Pertanyaan : Berdasark.an pemantauan dan pengamatao yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia perruah mcngilcuti seminar motivasi 
oembelaiaran? 

Jawaban : Belum pernah mengikuti, korenajarang ada kegiatan semacam ini 
diadakan baik tin!llcal ucamalan atau kabupaten. 

Pertanyaan : Berdasarlcan pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 
Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mcngilcuti kegiatan lomba 
krc:ativitas IZWll? 

Jawaban : Beilun. 
Pertanyaan : Berdasarkao pemantauan dan pengamatan yang bapak lakukan. 

Jawaban 

Apakah guru Bahasa Indonesia pemah mcnulis sesuai profcsi 
ke2U1Uan? 
BelMm. :i"®h menuli3 hamia belwn dinublikcuikan. 

Kuaro, 7 Pebruari 2018 
Narasumber / lnfonnan, 

Rekso Nurhadi. S. Pd. 
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TRANSKRIP BASIL WA WANCARA 

Nama Narasumber 
Jabatan Narasumber 

Alarnat dan No. Hp. 
Tempat Wawancara 

Harl I Tanggal Wawancara 
Waktu Wawancara 

Pewawancara 

Hasil Wawancara 

No. lndik.ator 

Ida Nurlaila, SE. 
Urusan Kurikulum 

JI. KH. Ahmad Dahlan Desa Kendarom I 081253584988 
SMP Negeri 4 Kuaro 

Rabu, 7 Pebruari 2018 
12.00- 13.00 

Mahyuni 

Hasil Wawancara 

A. Kioerja guru dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kurikulum 2013 

I. Membuat Program Tahunan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
2uru Bahasa Indonesia membuat oro2fll11l tahunan? 

Jawaban Ya, menurot saya guru Bahasa Indonesia se/alu membuat program 
tahunan pada awa/ semester, karena di sekolah kami sela/u 
mengumpullcan peranglcat pembelajaran pada minggu perlama 
setiap awal semester untuk ditandatan2ani kepa/a sekolah. 

2. Membuat Program Semester Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurilrulum. Apakah 
2uru Bahasa Indonesia membuat oro2ram semester? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia membuat program 
semester pada awa/ semester, lcarena di sekolah kami mengum-
pulkan peranglcat pembe/ajaran dilakulcan minggu pertama setiap 
awa/ semester untuk ditandatan2ani lceoa/a sekolah. 

3. Membuat dan merevisi Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu scbagai urusan kurikulum. Apakah 
silabus 2uru Bahasa Ind-Onesia membuat dan merevisi silabus? 

Jawaban : Ya, menurot soya guru Bahasa Indonesia mempunyai silabus yang 
diadopsi dari beberapa sumber, kemudian guru tersebut 
merevisinva sesuai kondisi siswa don sekolah. 

4. MembuatRPP Pertanyaan Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
guru Bahasa Indonesia menyusun RPP sendiri atau disusun dengan 
cam lainnva Jelaskan? 

Jawaban Ya, guru Bahasa Indonesia menyusun don memilik:i RPP yang 
diadopsi dari hasil kegiatan MGMP mata pelajaran Bahasa 
Indonesia yang diikuti kemudian guru tersebut me revisi u/ang 
sesuai kondisi sekolah. 

5. Menghitung K.KM Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
JZuru Bahasa Indonesia menvusun K.KM mata oelaiaran? 

Jawaban Ya, guru Bahasa Indonesia selalu membuat dan menghitung K.KM 
pada awal tahun pelajaran. Hal ini sesuai dengan kesepalcatan 
seko/ah bahwa semua administrasi guru sudah diselesaikan pada 
minllf!U pertama awal semester. 

6. Malakukan penilaian sikap Pertanyaan : Berdasarkan pengarnatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
JZuru Bahasa Indonesia melakukan oenilaian sikao terhadao siswa? 

Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah melakukan penilaian sikap 
setiap kali pembelajaran di kelas berlangsung sesuai rubrilc I 
insrtumen oenilaian si/cao vani> terdaoat dalam RPP. 

7. Melakukan penilaian Pertanyaan : Derdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apabh 
pengclahuan guru Bahasa Indonesia melakukan penilaian pengetahuan terbadap 

siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah melakulcan penilaian 

pengetahuan sesuai rubrik I insrtumen penilaian dengan 
beroedoman sesuai standar nenilaian vam? berlaku. 

8. Melakukan penilaian Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
keterampilan guru Bahasa Indonesia melakukan penilaian keterampilan terhadap 

siswa? 
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Jawaban : Ya, gun1 Bahasa Indonesia sudah me/alcukanpmilaian keteram-
pi/an sesuai rubrilc I insrtumen peni/aian lceter~i/an sesuai 
standar oeni/aian van1.> berlalcu. 

9. Menyusun perencanaan Pertanyaan : Berdasartan pengamatan ibu sebagai urusan kurikulum. Apakah 
program remedial guru Bahasa Indonesia sudah melakukan program remedial 

terhadao siswa? 
Jawaban : Ya. guru Bahasa Indonesia sudah menyusun dan melalculcan 

program remedial. Hanya perlu ditinglcatlcan baiJ: bentulc dan 
Ice/en . ·~. 

10. Menyusun percncanaan Pertanyaan : Berdasarlcan pengamatan ibu sebagai urusan lrurikulum. Apakah 
program pcngayaan guru Bahasa Indonesia sudah melakukan program pengayaan 

terhadllD siswa? 
Jawaban : Ya, guru Bahasa Indonesia sudah menyusun dan melalcukan 

program pengayaan. Tetapi be/um Ieng/cap don be/um tersusun 
1Jecara bailc. 

I I. Melakulcan kegiatan proses Pcrtanyaan : Berdasarlcan pengamatan yang ibu lakukan terbadap guru. Apakah 
pendahuluan kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru saat mengajar sudah 

sesuai skcnario RPP? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melakulcan 

lcegiatan pendahuluan dalam pembe/ajaran dengan cara 
me/alculcan tahapan sesuai pendekatan saintifilc da/am lcurilculum 
2013 vanS? tertuanS? dalam RPP van2 dibuat vuru tersebut. 

12. Melaksanakan kegiatan inti Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan tcrhadap guru. Apakah 
dengan pcndekatan saintifik kegiatan inti yang dilakukan guru saat mengajar dengan 
learning 5 M pendekatan sintifik learning 5 M sudah sesuai skenario 

oembelajaran yang ada dalam RPP? 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa lndanesia sudah me/alculcan 

lcegiatan inti dalam pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan 
yang tertuang da/am RPP yang dibuat guru tersebut. Kegiatan inti 
dalam pembelajaran sudah di/a/cu/can tahapan sesuai dengan 
pendekatan sainJifilc 5 M sesuai lcurilcu/um 2013 dengan me/ode 
vanfl sesuai den2an maleri oelaiaran. 

13. Melaksanakan kegiatan Pertanyaan : Berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan terhadap guru. Apakah 
pcnutup kegiatan penutup yang dilakukan guru saat mengajar sudah sesuai 

skenario RPP? 
Jawaban Ya. menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah me/a/cu/can 

kegiatan penutup dalam pembelajaran dengan cara melakukan 
tahapan sesuai dengan pendekatan saintifilc dalam lcurilculum 2013 
vanfl tertuanfl dalam RPP vanfl dibuat f(Uru tersebut. 

14. Mengolah hasil pcnilaian Pertanyaan : Berdasarlcan hasil pengamatan yang ibu lakukan. Bagaimana cara 
pcmbelajaran guru Bahasa Indonesia mengolah hasil penilaian untuk perbaikan 

oembelaiaran? 
Jawaban : Ya, menurul saya guru Bahasa Indonesia sudah melalcukan 

peni/aian dengan baik. dan sudah melalcukan anal is is baik anal is is 
butir soal maupun analisis hasil ulangan yang lremudian nilai di 
olah don dilanorkan. 

15. Melaksanakan proses Pertanyaan : Berdasarlcan hasil pengamatan yang ibu lakukan. Apa upaya yang 
pcrbaikan penilaian dilakukan guru Bahasa Indonesia dalam proses perbaikan basil 
pembelajaran oenilaian oembelaiaran? 

Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah melalcukan 
perbaikan penilaian, misalnya melalcukan program perbaikan dan 
program pengayaan setelah melaksanalcan seliap selesai ulangan 
harian, dari hasil ini kemudian ditindalclanjuti dengan dengan 2 
program tersebut. Siswa yang melebihi KKM diberilcan program 
pengayaan dan siswa yang be/um mencapai KKM diberikan 
prowam remedial. 

16. Mengapresiasi terbadap Pertanyaan : Berdasarlcan hasil pengamatan yang ibu lakukan. Bagaimana 
pelaksanaan terbaik apresiasi dan upaya guru Bahasa Indonesia dalam menyajikan 

DCmbelaiaran \erbaik \erbadao siswa'l 
Jawaban : Ya, menurut saya guru Bahasa Indonesia sudah berupaya untuk 

menyajikan pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan 
siswa untulc menguasai pelajaran dengan memperbaiki peranglcat 
pembelajaran dan penyajian lc.egiatan be/ajar mengajar di lad as. 
Misafnya den1~an membuat media oembelajaran beruoa oower 
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Hari I Tanggal 

Pukul 

Tujuan 

Pelaku 

Tempat I lokasi 

Deskripsi : 

CATATAN LAPANGAN 1 

Rabu, 3 Januari 2018 

07.15 - 10.00 

Observasi I mengantar rekomendasi izin penelitian dan 

bersilaturrahim dengan objek penelitian. 

Peneliti 

SMP Negeri 1 Kuaro 

Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 penulis mengawali kegiatan penelitian 

dengan mengunjungi salah satu tempat objek penelitian di SMP Negeri 1 Kuaro. 

Penulis disambut oleh wakil kepala sekolah Bapak Achmad Supiani, S. Ag, 

kemudian diantar ke ruang kepala sekolah. Saat berada di ruang kepala sekolah 

diterima kepala sekolah Bapak H. Murjoko, S.Pd. M.Pd., kemudian penulis 

menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan serta menyerahkan surat rekomendasi 

permohonan izin penelitian dari Kepala UPBJJ UT Samarinda dan rekomendasi 

permohonan izin penelitian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Paser. Pertemuan dengan kepala sekolah disampaikan beberapa hal 

berkaitan dengan profit SMP Negeri 1 Kuaro yang terdiri dari 12 rombongan belajar 

dengan jumlah siswa sebanyak 402 orang, dengan jumlah guru sebanyak 20 orang 

dan 6 orang tenaga kependidikan. 

Pukul 07.30 kegiatan belajar mengajar dimulai, sebagian guru memasuki ruang 

kelas masing-masing untuk melakukan kegiatan mengajar. Kemudian kepala 

sekolah mengajak penulis melihat lingkungan dan suasana SMP Negeri 1 Kuaro. 

Pada pukul 09 .10 oleh kepala sekolah diadakan pertemuan di ruang guru dengan 
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guru Bahasa Indonesia, dan urusan kurikulum sekolah sebagai pertemuan awal 

dengan objek yang nantinya terlibat dalam penelitian. Kegiatan temu awal 

silaturrahim berlangsung selama 20 menit dan berakhir pukul 09.15. Kemudian 

penulis diberikan surat izin penelitian oleh kepala sekolah, selanjutnya penulis 

menyampaikan akan berkunjung lagi untuk melaksanakan penelitian sesuai jadwal 

yang telah disepakati dengan guru Bahasa Indonesia dan urusan kurikulun1 sekolah. 

Pukul 09.30 penulis mohon diri pamit kepada sekolah. 
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Hari 

Pukul 

Tujuan 

Pelaku 

Tempat I loknsi 

Desk:ripsi : 

CATATAN LAPANGAN2 

Rabu, 4 Januari 2018 

07.20 - 09.30 

Observasi I mengantar rekomendasi izin penelitian 

dan bersilaturrahim dengan objek penelitian. 

Peneliti 

SMP Negeri 2 Kuaro 

Pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2018 penulis mengawali penelitian di SMP 

Negeri 2 Kuaro yang beralamat di Desa Sandeley Km 99 Kecamatan Kuaro. Pukul 

07.20 penulis disambut oleh wakil kepala sekolah Bapak Drs. Nur Romli. Di ruang 

kerja kepala sekolah, penulis menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan serta 

menyerahkan surat rekomendasi permohonan izin penelitian dari Kepala UPBJJ UT 

Samarinda dan rekomendasi permohonan izin penelitian dari Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Pertemuan dengan kepala sekolah 

disampaikan beberapa hal berkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan 

penulis. Disampaikan oleh kepala sekolah bahwa SMP Negeri 2 Kuaro bersedia 

dijadikan tempat objek penelitian yang akan dilakukan penulis. Kemudian 

dipaparkan tentang keadaan sekolah secara umum, bahwa sekolah memiliki 6 

rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 130 orang, dengan jumlah guru 

sebanyak 12 orang dan 3 orang tenaga kependidikan. 

Pukul 07.30 kegiatan belajar mengajar dimulai, sebagian guru memasuki ruang 

kelas masing-masing untuk melakukan kegiatan mengajar. Pukul 09.00 oleh kepala 

sekolah diadakan pertemuan di ruang guru dengan guru Bahasa Indonesia, urusan 

kurikulum sekolah sebagai pertemuan awal dengan objek yang terlibat nantinya 
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dalam penelitian. Kegiatan temu awal silaturrahim berlangsung selama 20 menit 

dan berakhir pukul 09.20. Kemudian penulis diberikan surat izin penelitian oleh 

kepala sekolah, selanjutnya penulis menyampaikan akan berkunjung lagi untul< 

melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang telah disusun bersama dengan objek 

penelitian. Pukul 09.30 penulis mohon diri pamit kepada warga sekolah. 
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Hari I T anggal 

Pukul 

CATATAN LAPANGAN 3 

Selasa, 9 Januari 2018 

07.30 - 10.30 

262 

Tujuan Observasi I mengantar rekomendasi izin penelitian dan 

bersilaturrahim dengan objek penelitian. 

Pelaku Peneliti 

Tempat I lokasi SMP Negeri 3 Kuaro 

Deskripsi : 

Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 penuJis mengawali penelitian di SMP 

Negeri 3 Kuaro, yang beralamat di Desa Keluang Paser Jaya Km 125 Kecamatan 

Kuaro. Pukul 07.20 penulis disambut oleh kepala sekolah Bapak Pawi, S. Pd. M. 

Pd. Di ruang kerja kepala sekolah, penulis menyampai.kan maksud dan tujuan 

kunjungan serta menyerahkan surat rekomendasi permohonan izin penelitian dari 

Kepala UPBJJ UT Samarinda dan rekomendasi pennohonan izin penelitian dari 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Disampaikan oleh 

kepala sekolah bahwa SMP Negeri 3 Kuaro bersedia dijadikan tempat objek 

penelitian yang akan dilakukan penulis. Kemudian dipaparkan tentang keadaan 

sekolah secara umum, bahwa sekolah memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah 

siswa sebanyak 159 orang, dengan jumlah guru sebanyak 12 orang dan 5 orang 

tenaga kependidikan. 

Pukul 09.00 oleh kepala sekolah diadakan pertemuan di ruang guru dengan 

guru Bahasa Indonesia, urusan kurikulum sekolah sebagai pertemuan awal dengan 

objek yang terlibat dalam penelitian. Kegiatan temu awal silaturrahim berlangsung 

selarna 20 menit dan berakhir pukul 09.20. Kemudian penulis diberikan surat izin 
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penelitian oleh kepala sekolah, selanjutnya penulis menyampaikan akan berkunjung 

lagi untuk melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang telah disusun bersama 

dengan objek penelitian. Pukul 09.30 penulis mohon diri pamit kepada warga 

sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN 4 

Rabu, 10 Januari 2018 

07.30 - 10.30 

264 

Hari 

Pukull 

Tujuan Observasi I mengantar rekomendasi izin penelitian dan 

bersilaturrahim dengan objek penetitian. 

Pelaku Peneliti 

Tempat I lokasi SMP Negeri 4 Kuaro 

Deskripsi : 

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 penulis mengawali penelitian di SMP 

Negeri 4 Kuaro, yang beralamat di JI. K. H. Ahmad Dahlan Desa Kendarom 

Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Pukul 07.25 penulis disambut oleh wakil 

kepala sekolah lbu Yayah, S. Pd.I. karena kepala sekolah Rekso Nurhadi, S. Pd. 

sedang tugas dinas luar. Di ruang wakil kepala sekolah, penulis menyampaikan 

maksud dan tujuan kunjungan serta menyerahkan surat rekomendasi permohonan 

izin penelitian dari Kepala UPBJJ UT Samarinda dan rekomendasi permohonan izin 

penelitian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang 

diterima wakil kepala sekolah. Disampaikan oleh ibu wakil kepala sekolah bahwa 

SMP Negeri 4 Kuaro bersedia dijadikan tempat objek penelitian yang akan 

dilakukan penulis. Kemudian dipaparkan tentang keadaan sekolah secara umum, 

bahwa sekolah memiliki 5 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 116 

orang, dengan jumlah guru sebanyak 10 orang dan 4 orang tenaga kependidikan. 

Pukul 09.05 oleh wakil kepala sekolah diadakan pertemuan di ruang guru 

dengan guru Bahasa Indonesia, urusan kurikulum sekolah sebagai pertemuan awal 

dengan objek yang terlibat dalam penelitian. Kegiatan temu awal silaturrahim 
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berlangsung selama 20 menit dan berakhir pukul 09.25. Kemudian penulis 

menyampaikan akan berkunjung lagi untuk melaksanakan penelitian sesuai jadwal 

yang telah disusun bersama dengan pihak sekolah. Pukul 09 .30 penulis mo hon diri 

pamit kepada warga sekolah. 
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Harl I Tanggal 

Pukul 

CATATAN LAPANGAN 5 

Kam.is, 11 Januari 2018 

07.30 - 12.00 

266 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamal 

Wawancara, Observasi I Pengisian instrumen 

Peneliti 

Tempat I lokasi SMP Negeri l Kuaro 

Deskripsi : 

Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 07.30 penulis kembali 

mengunjungi SMP Negeri 1 Kuaro dengan tujuan : 

1. Observasi dukomentasi dan pengisian instrumen administrasi pembelajaran dan 

wawancara berkaitan indikator penelitian terhadap guru Bahasa Indonesia lbu 

Rosmedi Silalahi, S. Pd. 

2. Wawancara dengan kepala SMP Negeri 1 Kuaro Bapak Murjoko, S. Pd. M.Pd. 

3. Wawancara dengan urusan kurikulum SMP Negeri 1 Kuaro Bapak Rustam 

Simatupang, S. Pd. 

Pukul 07.30 dilakukan wawancara terhadap guru Bahasa Indonesia (Rosmedi 

Silalahi, S. Pd.) berkaitan indikator penelitian dengan menggunakan instrumen yang 

disiapkan penulis, kemudian dilajutkan dengan observasi dan pencermatan 

dukomen administrasi pembelajaran dengan meminta guru Bahasa Indonesia 

menunjukkan semua perangkat pembelajaran yang diminta penulis berupa 

aclministrasi perencanaan pembelajaran dan administrasi tindak lanjut hasil 

pembelajaran atau penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan 

penulis. Kegiatan wawancara dan observasi pencennatan dukomen berakhir pukul 

10.00. Setelah penulis beristirahat sebentar, kemudian dilajutkan wawancara 
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terhadap kepala SMP Negeri 1 Kuaro pada pukul 10.30 dengan menggunakan 

instrumen wawancara yang disiapkan penulis dan selesai pukul 11.30. Selanjutnya 

pukul 12.00 dilanjutkan wawancara dengan urusan kurikulum dengan instrumen 

wawancara yang sudah disiapkan penulis, dan selesai pukul 13.00. Pada puk.ul 

13.10 penulis mengakhiri penelitian di SMP Negeri I Kuaro pada kunjungan kedua 

dan akan dilanjutkan pada kegiatan berikutnya sesuai jadwal. 
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Harl I Tanggal 

Pukul 

CATATAN LAPANGAN6 

Selasa, 23 Januari 2018 

08.30 - 12.00 

268 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamat 

Wawancara, Observasi I Pengisian instrumen 

Peneliti 

Tempat I lokasi SMP Negeri 2 Kuaro 

Deskripsi : 

Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 pukul 07.30 penulis kembali 

mengunjungi SMP Negeri 2 Kuaro dengan tujuan ; 

1. Observasi dukomentasi dan pengisian instrumen administrasi pembelajaran dan 

wawancara berkaitan indikator penelitian terhadap guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 2 Kuaro Ibu Nurhaedah, S. Pd. 

2. Wawancara dengan kepala SMP Negeri 2 Kuaro Bapak Drs. Nur Romli. 

3. Wawancara dengan urusan kurikulum SMP Negeri 2 Kuaro ibu Dwi Winarsih, 

S. Pd. 

Pukul 07.30 dilakukan wawancara terhadap guru Bahasa Indonesia 

( Nurhaedah, S. Pd.) berkaitan indikator penelitian dengan menggunakan instrumen 

yang disiapkan penulis, kemudian dilajutkan dengan observasi dan pencermatan 

dukomen administrasi pembelajaran dengan meminta guru Bahasa Indonesia 

menunjukkan semua perangkat pembelajaran yang diminta penulis berupa 

administrasi perencanaan pembelajaran dan administrasi tindak lanjut hasil 

pembelajaran atau penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan 

penulis. Kegiatan wawancara dan observasi pencermatan dukomen berakhir pukul 

I 0.00. Setelah penulis beristirahat sebentar, kemudian dilajutkan wawancara dengan 
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kepala SMP Negeri 2 Kuaro pada pukul I 0.30 dengan menggunakan instrumen 

wawancara yang disiapkan penulis dan selesai pukul 11.30. Selanjutnya puku1 

12.00 dilanjutkan wawancara dengan urusan kurikulum Ibu Dwi Winarsih, S. Pd. 

dengan instrumen wawancara yang sudah disiapkan penulis, dan selesai pukul 

13.00. Padapukul 13.10 penulis mengakhiri kunjungan penelitian di SMP Negeri 2 

Kuaro dan akan dilanjutkan pada kunjungan berikutnya sesuai jadwal yang 

disepakati. 
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CATATAN LAPANGAN7 

Hari I T anggal 

Pukul 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamat 

Tempat I lokasi 

Deskripsi : 

Kamis, 25 Januari 2018 

08.30 - 12.00 

Observasi I Supervisi pembelajaran 

Peneliti 

SMP Negeri I Kuaro 

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 07.30 penulis kembali 

mengunjungi SMP Negeri 1 Kuaro, dengan tujuan untuk melakukan supervisi 

kunjungan kelas ter-hadap guru Bahasa Indonesia Ibu Rosmedi Silalahl, S. Pd. 

Kegiatan supervisi dilak-sanakan pada jam pelajaran ke-4 climulai 10.00 - 12.00 

selama 3 jam pelajaran. Penulis diajak oleh guru Bahasa Indonesia menuju kelas 

VII c, disambut dengan ucapan salam dari seluruh siswa, kemudian penulis 

dipersilakan duduk di belakang untuk mengamati proses pembelajaran sesuai 

kurikulum 2013 yang disaj ikan dengan menggunakan instrumen yang sudah 

disiapkan penulis ( hasil supervisi terlampir ). 

Proses kegiatan pembelajaran dengan tema "Teks Fabel I Cerita Moral" diikuti 

32 siswa berlangsung dengan baik sesuai waktu yang direncanakan. Pukul 12.00 

guru Bahasa Indonesia mengakhiri kegiatan proses pembelajaran di kelas, kemudian 

guru dan penulis menuju ke ruang guru. Setelah berbincang-bincang dengan guru 

tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, penulis mengakhiri kegiatan 

pada pukul 12.30 dengan memohon pamit kepada guru dan kepala sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN 8 

Hari I T anggal 

Pukul 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamat 

Tempat I lokasi 

Deskripsi : 

Selasa, 30 Januari 2018 

07.30 - 12.00 

Observasi I Supervisi pembelajaran 

Peneliti 

SMP Negeri 2 Kuaro 

Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 

2018 pukul 07.30 penulis kembali mengunjungi SMP Negeri 2 Kuaro, dengan 

tujuan untuk melakukan supervisi kunjungan kelas terhadap guru Bahasa Indonesia 

lbu Nurhaedah, S. Pd. Kegiatan supervisi dilaksanakan pada jam pelajaran ke-4 

dimulai 10.00 - 12.00 selama 3 jam pelajaran. Penulis diajak oleh guru Bahasa 

Indonesia menuju kelas VII a, disambut dengan ucapan salam dari seluruh siswa, 

kemudian penulis dipersilakan duduk di belakang untuk mengamati proses 

pembelajaran sesuai kurikulum 2013 yang disajikan dengan menggunakan 

instrumen yang sudah disiapkan penulis (basil supervisi terlampir). 

Proses kegiatan pembelajaran dengan tema "Mewarisi nilai luhur dan 

mengkreasikan puisi rakyat,, diikuti 24 siswa berlangsung dengan tertib sesuai 

skenario pembelajaran dan waktu yang direncanakan. Pukul 12.00 guru Bahasa 

Indonesia mengakhiri kegiatan proses pembelajaran di kelas, kemudian guru clan 

penulis menuju ke ruang guru. Setelah berbincang-bincang dengan guru tentang 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, penulis mengakhiri kegiatan pada 

pukul 12.15 dengan memohon pamit kepada guru dan kepala sekolah. 
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Hari I TanggaJ 

Pukul 

CATATAN LAPANGAN 9 

Senin, 5 Pebruari 2018 

08.30 - 12.00 

272 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamat 

Wawancara, Observasi I Pengisian instrumen 

Peneliti 

Tempat I lokasi SMP Negeri 3 Kuaro 

Desk:ripsi : 

Pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 penulis kembali mengunjungi SMP 

Negeri 3 Kuaro dengan tujuan ; 

1. Observasi dukomentasi dan pengisian instrumen administrasi pembelajaran dan 

wawancara berkaitan indikator penelitian terhadap guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 3 Kuaro Ibu Dewi Sartika, S. Pd. 

2. Wawancara dengan kepala SMP Negeri 3 Kuaro Bapak Pawi,S. Pd. M. Pd. 

3. Wawancara dengan urusan kurikulum SMP Negeri 3 Kuaro Bapak Haryawan, S. 

Pd. 

Pukul 07 .30 dilakukan wawancara terhadap guru Bahasa Indonesia ( Dewi 

Sartika S. Pd. ) berkaitan indikator penelitian dengan menggunakan instrumen yang 

disiapkan penulis, kemudian dilajutkan dengan observasi dan pencermatan 

dukomen administrasi pembelajaran dengan meminta guru Bahasa Indonesia 

menunjukkan semua perangkat pembelajaran yang diminta penulis berupa 

administrasi perencanaan pembelajaran dan administrasi tindak lanjut hasil 

pembelajaran atau penilaian dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan 

penulis. Kegiatan wawancara dan observasi pencermatan dukomen berakhir pukul 

10.00. Setelah penulis beristirahat sebentar, kemudian dilajutkan wawancara 
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CATATAN LAPANGAN 10 

Hari I Tanggal 

Pukul 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamat 

Tempat / lokasi 

Deskripsi : 

Rabu, 7 Pebruari 2018 

08.30 - 12.00 

Wawancara, Observasi I Pengisian instrumen 

Peoeliti 

SMP Negeri 4 Kuaro 

Pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 penulis kembali menguojungi SMP 

Negeri 4 Kuaro dengan tujuan; 

l . Observasi dukomentasi dan pengisian instrumen administrasi pembelajaran dan 

wawancara berkaitan indikator penelitian terhadap guru Bahasa Indonesia SMP 

Negeri 4 Kuaro Bapak Pumiawan, S. Pd. 

2. Wawancara dengan kepala SMP Negeri 3 Kuaro Bapak Rekso Nurhadi,S. Pd. 

3. Wawancara deogan urusan kurikulum SMP Negeri 4 Kuaro Thu Ida Nurlaila, S. 

Pd. 

Pukul 07.30 dilakukan wawancara terhadap guru Bahasa Indonesia 

( Purniawan, S.Pd. ) berkaitan indikator penelitian dengan mengguoakan instrumen 

yang disiapkan penulis, kemudian dilajutkan dengan observasi dan pencermatan 

dukomen administrasi pembelajaran dengao meminta guru Bahasa Indonesia 

menunjukkao semua perangkat pembelajaran yang diminta penulis berupa 

administrasi perencanaan pembelajaran dan administrasi tindak laojut hasil 

pembelajaran atau penilaian dengan meoggunakan instrumen yang telah disiapkan 

penulis. Kegiatan wawancara dan observasi pencermatan dukomen berakhir pukul 

10.00. Setelah penulis beristirahat sebentar, kemudian dilajutkan wawancara 
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terhadap kepala SMP Negeri 4 Kuaro pada pukul I 0.30 dengan menggunakan 

instrumen wawancara yang disiapkan penulis dan selesai pukul 11.30. Selanjutnya 

pukul 12.00 dilanjutkan wawancara dengan urusan kurikulum dengan instrumen 

wawancara yang sudah disiapkan penulis, dan selesai pukul 13.00. Pada pukul 

13.10 penulis mengakhiri kunjungan penelitian di SMP Negeri 4 Kuaro, dan akan 

dilanjutkan pada kegiatan supervisi pembelajaran sesuai jadwal yang disepakati. 
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CATATAN LAPANGAN 11 

Hari I Tanggal 

Pukul 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamat 

Tempat I lokasi 

Deskripsi : 

Selasa, 13 Pebruari 2018 

07.30- 12.00 

Observasi I Supervisi pembelajaran 

Peneliti 

SMP Negeri 3 Kuaro 

Pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 pukul 07.15 penulis kembali 

mengunjungi SMP Negeri 3 Kuaro, dengan tujuan untuk melakukan supervisi 

kunjungan kelas terhadap guru Bahasa Indonesia lbu Dewi Sartika, S. Pd. Kegiatan 

supervisi dilak-sanakan pada jam pelajaran ke-1 dimulai 07.30 - 09.30 selama 3 

jam pelajaran. Penulis diajak oleh guru Bahasa Indonesia menuju kelas VII b, 

disambut dengan ucapan salam dari seluruh siswa, kemudian penulis dipersilakan 

duduk di belakang untuk mengamati proses pembelajaran sesuai kurikulum 2013 

yang disajikan dengan menggunakan instrumen yang sudah disiapkan penulis (hasil 

supervisi terlampir). 

Proses kegiatan pembelajaran dengan tema "Teks Cerita Fabel" diikuti 23 

siswa berlangsung sesuai skenario dan waktu yang direncanakan. Pukul 09.30 guru 

Bahasa Indonesia mengakhiri kegiatan proses pembelajaran di kelas, kemudian guru 

dan penulis menuju ke ruang guru. Setelah berbincang-bincang dengan guru tentang 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, penulis mengakhiri kegiatan pada 

pukul 10.15 dengan memohon pamit kepada guru dan kepala sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN 12 

Hari I Tanggal 

Pukul 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengamat 

Tempat I lokasi 

Deskripsi : 

Kam.is, 15 Pebruari 2018 

08.30 - 12.00 

Observasi I Supervisi pembelajaran 

Peneliti 

SMP Negeri 4 Kuaro 

Pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 penulis kembali mengunjungi SMP 

Negeri 4 Kuaro, dengan tujuan untuk melakukan supervisi kunjungan kelas 

terhadap guru Bahasa Indonesia Bapak Pumiawan, S. Pd. Kegiatan supervisi 

dilaksanakan pada jam pelajaran ke-4 dimulai 10.00 - 12.00 selama 3 jam 

pelajaran. Penulis diajak oleh guru Bahasa Indonesia menuju kelas VU, disambut 

dengan ucapan salam dari seluruh siswa, kemudian penulis dipersilakan duduk di 

belakang untuk mengamati proses pembelajaran sesuai kurikulum 2013 yang 

disajikan dengan menggunakan instrumen yang sudah disiapkan penulis (basil 

supervisi terlampir). 

Proses kegiatan pembelajaran dengan tema "Teks Cerita Fabel" diikuti 24 

siswa berlangsung dengan tertib dan lancar sesuai tahapan dan waktu yang 

direncanakan. Pukul 12.00 guru Bahasa Indonesia mengakhiri kegiatan proses 

pembelajaran di kelas, kemudian guru dan penulis menuju ke ruang guru. Setelah 

berbincang-bincang dengan guru tentang proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, penulis mengakhiri kegiatan pada pukul 12.30 dengan memohon 

pamit kepada guru dan kepala sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN 13 

Hari I T anggal 

Pukul 

Teknik pengumpulan data 

Pelaku I Pengamat 

Tempat I Lokasi 

Deskripsi 

Senin, 19 Pebruari 2018 

08.00 - 12.00 

Penyelesaian dan penyempurnaan dokumen 

Peneliti 

SMP Negeri 1 Kuaro 

Pada hari Senin tanggal 19 Januari 2018 pukul 08.00 penulis kembali 

mengunjungi SMP Negeri 1 Kuaro, untulc menyelesaikan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis, baik 

berupa administrasi maupun hal-hal lainnya yang perlu diselesaikan. 

Pukul 11.30 oleh kepala sekolah diadakan pertemuan antara penulis dengan 

guru, dan urusan kurikulum yang menjadi objek penelitian. Setelah diadakan ramah 

tamah, kemudian penulis menyampaik:an terima kasih kepada warga SMP Negeri 1 

Kuaro atas segala bantuan yang diberikan selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Pukul 12.00 penulis mengkhiri kegiatan penelitian di SMP Negeri 1 Kuaro. 
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CATATAN LAPANGAN 14 

Hari I T anggal 

Pukul 

Teknik pengumpulan data 

Pelaku I Pengamat 

Tempat I Lokasi 

Deskripsi : 

Selasa, 20 Pebruari 2018 

08.30 - 12.30 

Penyelesaian dan penyempurnaan dokumen 

Peneliti 

SMP Negeri 2 Kuaro 

Pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 pukul 08.30 penulis kembali 

mengunjungi SMP Negeri 2 Kuaro, untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis, baik 

berupa administrasi maupun hal-hal lainnya yang perlu diselesaikan. 

Pukul 12.00 oleh kepala sekolah diadakan pertemuan antara penulis dengan 

guru, dan urusan kurikulum yang menjadi objek penelitian. Setelah diadakan ramah 

tamah, kemudian penulis menyampaikan terima kasih kepada warga SMP Negeri 2 

Kuaro atas segala bantuan yang diberikan selama kegiatan penelitian berlangswig. 

Pukul 12.30 penulis mengkhiri kegiatan penelitian di SMP Negeri 2 Kuaro. 
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CATATAN LAPANGAN 16 

Hari I Tanggal 

Pukul 

Teknik pengurnpulan data 

Pelaku I Pengamat 

Tempat I Lokasi 

Deskripsi : 

Kamis, 22 Pebruari 2018 

09.00 - 12.30 

Penyelesaian clan penyempumaan dokumen 

Peneliti 

SMP Negeri 4 Kuaro 

Pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 pukul 09.00 penulis kembali 

mengunjungi SMP Negeri 4 Kuaro, untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang 

diperlukan sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis, baik 

berupa administrasi maupun hal-hal lainnya yang perlu diselesaikan. 

Pukul 12.00 oleh kepala sekolah diadakan pertemuan antara penulis dengan 

guru, dan urusan kurikulum yang menjadi objek penelitian. Setelah diadakan ramah 

tamah, kemudian penulis menyampaikan terima kasih kepada warga SMP Negeri 4 

Kuaro atas segala bantuan yang diberikan selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Pukul 12.20 penulis mengkhiri kegiatan penelitian di SMP Negeri 4 Kuaro. 
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LAMPIRAN 4 : 

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP) 
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A. 

Sa lu an Pendidikan 
Mnln Pclajnra n 
Terna 
Suh Terna 
Kclns/Scmest.er 
Aloknsi Waktu 

Kompetensi lnti 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELA.JARAN 
(RPP) 

SMP NEGERI I KUARO 
Bahasa lndoncsin 
Teks Fabel /Cerita Moral 
M engidcntifikasi Model Fnbcl. 
VII I Gcnap 
2 JP ( 1 Pe1icmu11n) 

Kl I 
Kl 2. 

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
Menghargai dan menghayati perilaku jujur ,disiplin,tanggungjawab ,peduli( toleransi,gotong 
royong) ,santun,percaya diri ,dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
KU. Memahami pengetahuan (faktual,konseotual,dan prosedural)berdasarkan rasa ingin tahunya 

Tentang ilmu pengetahuan,tehnologi,seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KL 4. Mencoba ,mengolah,dan menyanyi dalam ranah konkret(menggunakan ,mengurai,merangkai, 

Memodifikasi .dan membuat )dan rana abstrak (menulis,membaca.menghitung,menggambar. 
Dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
Sudut pandang /teori . 

B.Kompetcnsi Dnsnr dnn lndikntor Pencapaian Kompetensi (lPK) 
KomP-ctcnsi Dasar (KO) Jndikator Pencapnian Kompctens i (IPK) 
3. 15.Mengidentifikasi informasi 3. 15.1 Menyimpulkan ci ri unsur cerita fabel pada teks 

ten tang fabel / legenda daerah yang dibaca/didengar. 
setempat yang dibaca dan 3.15.2 Mendaftar kata/kalimat sebagai ciri cerita fabel 
didengar. pada teks yang dibaca/didengar. 

3.15.3 Menjelaskan karakteristik bagian-bagian 
struktur cerita fabel 

3.15.4 Mengidentitikasi struktur fabel 

I 4 15.Menceritakan kembali 1s1 4. 16. 1 Mengurutkan isi cerita fabel 

setempat yang dibaca dan 4.16.3 .Merencanakan penulisan cerita fabel 
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'I fabel/ legenda daerah 4.16.2 Menceritakan kembali isi fabcl secara lisan . 

L_~dideng~&~~~~~--~--''--~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~__, 

C.Tujuan Pembelaja ra n 

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat: 
• Mendaftar kata/kalimat sebagai ciri ccrita fabel pada teks yang dibaca/didengar. 

Menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur .cerita fabel 
• Mengenal i ciri ciri fabel. 

O.Mnteri Pembelajaran 
I Mntcri pembelnjnra n reguh1 r 

a.Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
b.Mengenali Ci ri Umum Fabel 

2. Mntcri pembclnjnrnn remedia l 
Mengidentifikasi Jenis Alur Fabel 

3. Materi pembclnjnrn n pengaynan 
Alur fabel dimulai pengenalan 

E.Mctode Pembelnjnrnn 
• Pcndekatan Scientific Learning 

Model Pembcl~jaran Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) 
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F.Mcd ia Pcmhclajarn n 
• Media LCD projector, 

Laptop, 
• Rahan Tayang 

G.Su mbcr Bcln,inr 
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• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Bulat Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. 
Jaka1ta: Kementeiian Pendidikan dan Kebudayaan. 

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. 
Jakatta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

• Modul/hahan ajar, 
• lnternet, 
• Sumber lain yang relevan 
H.Lirngkn h-lnngknh Pembelajarn n 

I. Pertem unn Ke- I ( 2 x 40 mcn it ) Wak1u 
Kegi l\t1rn Pendl\huluan 

G u r u : . ' 
Orientnsi 

·:· Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran 
·:· Mcmcriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
•:• Menyiapkan fisik dan psikis pcserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. 

Apersepsi 
•:• Mengartkan materiltemalkegialan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta 

didik dengan materiltemalkegiatan sebelumnya, yaitu : 
a.Menyajikan Puisi Rakyat secara li.~an dan Tuli.~ 
h. Rerhalas Panlun 

•!• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya 
·:· Meng~jukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 

Motivasi 
•:· Membenkan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 
··:· Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan 

baik. maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tcntang: 
• Mengapresiasi dan mcngkreasikan Fabel 
o Mengena/i Ciri (/11111111 Fabel 

•:• Menyan1paiken tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 
•!• Meng(\jukan pertanyaan 

Pemberia n Acunn 
•!• Memberitalrnkan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 
•:• Memberitahukan ten tang kompetensi inti, kompetensi dac;ar, indikator, dan KKM pada pertemuan 

yang berlangsung 
•!• Pembagian kelompok belajar 
•:• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran. 
•:• Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan pada pertemuan ini berupa: 

A. Penilaian Kompetensi Spiritual 
• Ohservasi 
• Jurnal 
• Penilaian diri sendiri 
• Teman sebaya 
B Penilaian Kompetensr Sosial 
• Observasi 
• .Turnal 
• Penilaian diri sendiri 

10 
men it 
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1. Pertemua n Kc-1 2 x 40 menit 
• Teman sebaya 
C.Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
• Tes Tertulis 

Pilihan ganda 
Uraian/esai 

Tes Lisan 
O.Penilaian Kompetensi Keterampilan 
• Proyck. pengamatan, wawancara 

Portofolio I unjuk kerja 
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Waktu 

• Produk , h~i_l k~!~a ____________________ _.__. 

Sintak •!;I.. :: • .:;~ .~ · '~-· ·' ,.;~ 
• ·' •.· .••• , "':.jf\t . ltli: 

Model Pcmbelajara1( r; .. · ~ .. Y: ·~.~ii·!~.'.~~:. 
Orientasi peserta didik Mcngamati 
kepada masalah Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian 

pada topik · 

... 

Mengorganisasikan 
peser1a did ik 

• Mengaprcsiasi dan mengkreasikan Fabel 
• Mengenali Ciri Umum Fabel 

dengan cara : 
•:• Melihnt (tanpa atau dengan alat) 

Menayangkan garnbar/foto berikut mi 
•:• McngamAti 

Mempel~jari buku teks dan sumber lain, mcnyimak tayangan/demo 
tentang materi pokok tentang 

•:• Mcmbacn (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran 
berlangsung), 
materi dari b11k11 paket atau buk11-b11/a1 pcnunjang lain, dari 
internef/materi yang berh11b11ngan dengan : 

• Mengapresiasi dan mengkrea.~ikan Fabel 
Mengenali Cir/ Umum Fahe/ 

•:• Mendcngar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan 
Mengapre.~iasi dan mengkreasikan Fahel 
Mengenali Ciri Umum Fabel 

•:• Menyimnk, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi 
pelajaran mengenai : 

Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
Mengenali Ciri Umum Fabel 

untuk melatih kesun uhan, ketel itian, mencari informasi. 
Menan ya 
Guru memherikan kcsempatan pada pcscrta didik untuk mengidentiftkasi 
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan 
dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : 
•:• Mcngnjuka n pertnnynan tentang : 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 
mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari 
pertanyaan faktual sarnpai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk 
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 
pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 
dan helajar sepanjang hayat. Misalnya . ..... 

60 
men it 
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l. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit) 
Mernhimbing Mengum pulkan in formasi 
penyelidikan individu Pe.serta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab 
dan kelompok pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan : 

·:· Mengnmnti obyek/kejadian, 

... 

Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

•:• Mcmbaca sumber lain sclnin huku tcks, 
mengt1nJung1 laboratorium computer sekolah, perpustakaan, untuk 
mencari dan membaca artikel ataupun materi yang berhubungan dengan 

*Peserta didik diminta untuk membacafabel I tentang Be/along 
Semhah 
*Peserta didik diminta untuk membaca.fahel 2 tentang Sesama 
Saudara Hams Berbagi 

•:• Mcngumpulknn informasi 
Mengumpulkan data/informasi melnlui diskusi kelompok atau kegiatan 
lain guna menemukan solusi masalah terkait. materi pokok yaitu 

*MenKapresiasi don mcngkrcasikon Fabel 
*Men[!enali Ciri Um11m Fahe.I 

•:• Aktivitas 
*Pesei-ta didik diminta 1mtuk Gali sehanyak-banyaknya mengenai ciri 
fahel dan uns11r-11ns11mya di intemet. perpustakoan, dan sumber 
i1?fnrmasi lain. 

*J'e.<;erta didik diminta 1mtuk Tulis/ah hasil simpulanmu Lentang ciri 
fahel pada bu/cu siswa halaman 198 

•:• Saling t11k1w informRsi tentnng : 
*Mengapresiasi don men1-:krea.~ikan Fabel 
*Mengenali Ciri Umum Fabel 

•:• dengan ditanggapi aktif oleh pe..<;erta didik dari kelompok lainnya 
sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai 
bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah 
yang terdapat pada buku pegangan pc.serta didik atau pada lembar kerja 
yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, 
menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara 
yang dipel~jari, mengembangkan kebiasaan belaja.r dan belajar sepanjang 
hay at. 

Mcngkomuniknsiknn 
•!• Mendiskusiknn 

Peserta didik diminta bcrdiskusi dalam kelompok untuk membahas 
mengena1: 

*Peserta didik diminta mendiskusikan rangkoian perisitiwa yang 
terdapat pada ceritafahel /don 2 
*Peserfa didik diminta mendisk11sikan tola>h yang terdapat pada 
cerita fahel 
•f>eserta didik diminta mendiskusiko11 ciri fabel dan unsur yang 
memhentuk sehuah Johe/ 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
•:• Membuat kesimpulan tentang masalah dan solusinya 
•:• Mengaitkan dengan konsep dan mar,alah lainnya 
•:• Menyampaikan hasil diskusi berupa kcsimpulan berdasarkan hasil analisis 

secara li!:an, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti. toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan 
pendapat dengan sopan 

Waktu 

•:• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentana : . 
-------~~--~~----1.....:........:~::.:.:l_~:::.::.:.:.:.::::::.:..:.:::::.:..:.:.::::::.:.:...:::.:.:::;::..::.::.:...:.:..::.:..:::..:..:..:J::.=..:~~.;..:;;,.;,;.;.;;~=-~=~'-"'-'--"--~--'.L...L.~~--' 
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,_1._P_c_r_te_r_n_u_ft_n_K_e-_ l_(_2_x_40_ m_e_n-it- )---------------------------...--W-a-k-tu--. 

Menganalisa & 
mengevaluasi prl~ses 
pemecahan masalah 

Catntan : 

•:• Mengemukakan pendapat atas prcsentasi yang dilakukan dan ditanggapi 
oleh kelompok yang mempresentasikan 

•:• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi 
kesempatan untuk menjawabnya. 

•!• Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul daJam kegiatan 
pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secar a tertulis tentang 

•Mengapresiasi dan mengkreasika11 Fohel 
•Menf(enoli Cin f/m11m Fohe/ 

•:• MenJawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik 
atau lembar kerja yang tel ah disediakan . 

·:· Bertanya tentang hal yang belum dipahami , atau guru rnelemparkan 
beberapa pertanyaan kepada siswa. 

•!• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat. pada buku pegangan 
peserta didik at.au pada lembar lerja yang tel ah disediakan secara individu 
untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

Mengnsosi11siknn 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan koreks1 dari guru terkait 
pembelaJaran ten tang: ..... . 
•:• Mcngolnh info1·m11si 

yang sudah dikumpulkan dari basil kegiat.an/pertemuan sebelumnya 
maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan rnengumpulkan 
informasr yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan
penanyaan pada lembar kerja. 

•:• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
•Mengopresiosi don mengla·easikan Fahel 
*Mengena/i Ciri Umum Fohel 

•!• Mcnambah keluasan dan kedalaman sarnpai kepada pengolahan informasi 
yang bersifat mencart solusi dari berbagai sumber yang memiliki 
pendapat yang berbeda sampru kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemarnpuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta 
dcduktif dalam membuktikan : 

*Mcrrgapresiosi don mengkreasikan Fahel 
*Menf.!enali Ciri Umum Fahe/ 

ftntnra lain dcngan : 

Selama p<'mbcla,ia rnn berlnngsung, guru mengnmati siknp siswn dnlnm pcmbelajaran ynng meliputi 
sikAp: disiplin, rasa percnyn diri, bcrpcrilaku jujur, tan gguh menghadnpi masalah t1rngg11ng jawab, 
rasa ingin tfthu, peduli lingkungR n) 

Kegiatan Pcnutup 
Pesena did ik 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 
pembcla.Jaran yang baru dilakukan. 

• Mengagendakan peke~jaan rumah . 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pad a pertemuan berikutnya di luar jam sekolah 

atau dirumah. 
Guru : 

• Memenksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai 
mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian 
pro.1ek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik 

10 
men it 
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1.Penilainn , Pembelajarsrn Remedial dan Pengayaan 

1. Teknik Pcnilainn 

11. Pcnilaian Kompctensi Spiritu al 
I) Observasi 

Mengamati sikap peserta didik dalam melakukan diskus1 yang mencakup kesantunan. percaya diri 
dan kemampuan bermusyawarah 

2) Jurnal (anecdotal record) 
3) Penilaian diri sendiri (self assessment) : 

Melatih peserta didik unluk menilru dan mengevaluas1 diri sendiri 
4) Teman sebaya (peer assessment) 

Melatih peserta didik unluk jujur dan obyektif 
b. Pcnilaian Kompetensi Sosinl 

l ) Observasi 
• Mengamali pe/aksanaan diskusi dengan menggunakan lemhar ohservasi yang 

... 
• 

herisi: Kejelasan dan kedalaman ff?formasi 
Keaktifan do/am diskusi 

• Ke)elasa11 dan kerapian pre.wmtasilres11me 
2) JurnaJ 
3) Penilaian diri sendiri 
4) Teman sebaya 

c. Pcn ilnhm Kompetcnsi Pengetahunn 
I) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 
b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 
• Tes lisan pemaparan maleri dari pemahaman siswa. 

d. Pcnilnian Kompctensi Kcterampilnn 
I) Proyek. pengamatan. wawancara' 

• Mempelajari buku tek<t dan .mmher lain tentang materi pokok 
Menyimak layanganidemo tenlang maleri pokok 

2) Portofolio I unjuk kerja 
3) Produk, 

2. Tnstru men Pcnilninn 
a. l'erLemuan Pcrtama (Ter/ampir) 

3. Pcmhclajarnn .Remedial dan Pengayn srn 
n. R cmedinl 

·:· Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta 
didik yang sudah melampui KKM. Remidi al terdiri atas dua bagian : remedial karena belum 
mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai Kompetensi Dasar 

•:• Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriterian 
Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut. 
• Mengident(fikasi .!enis A lur Fabel 

h. Pcngnyann 
•:• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang 

dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi 
Dasar. 

•:• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik. 
•:• Direncanakan berdasarkan IPK atau materi pernbelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih 

luas misalnya 
*Al11rfabel d(mulai pengenalan 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(RPP) 

Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Terna 
Sub tema 
Kelas/Sem ester 
Tahun Pelajaran 
Alokasi Waktu 

: SMP Negeri 2 Kuaro 
: Bahasa Indonesia 
: Mewarisi Nilai Luhur dan Mengkreasikan Puisi Rakyat 
: Memahami Pa ntun, Gurindam dan Syair 
: VU / Genap 
: 2017 / 2018 
: 3 JP ( l Pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran 

Selama dan setelah mengikuti proses pembel~jaran ini peserta didik diharapkan dapat: 
• Menyim pulkan ciri umum puis.i rakyat ( pantun. sayir, dan gurindam ) 

289 

• Membandingkan persamaan dan perbedaan struktur pantun, syair, dan gurindam 
pada teks yang dibaca I didengar) 

• Mendaftar kata/ kalimat yang digunakan pada puisi rakyat pada teks yang 
dibaca/didengar. 

• Menyimpulkan isi pantun, syair dan guri ndarn. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetcnsi Dasar (KD) lndikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.9 Mengidentifikasi informasi (pesan, rirna, 3.9. l menyimpulkan ciri umum puisi rakyat 
dan pilihan kata) dari puisi rakyat (panlun, (pantun, syair, dan gurindam) pada teks 
syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) yang dibaca/didengar. 
yang dibaca dan didengar. 3.9.2 Membandingkan persamaan dan 

· 3.10 Menelaah struktur dan kebahasaan puisi 
rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi 
rakyat setempat) yang dibaca dan didengar 

4.9 Menyimpulkan isi puisi rakyat (pantun, 
syair, dan bentuk puisi rakyat setempat) 
yang 

4 .10 Mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan 
dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan 
tulis dengan memperhatikan struktur, rima, 
dan pen_g_gunaan bahasa 

C. Materi Pembelajaran 
I . Materi pembelajaran regular 

.l Mengenal dan Memahami Pantun 

.l Mengenal dan Memahami Syair 

perbedaan struktur pantun, syair, dan 
gurindam pada teks yang dibaca/didengar. 

3 .1 0.1 Mendaftar kata/ kalimat yang digunakan 

4.9.1 
4.9.2 
4.9.3 

pada puisi rakyat pada teks yang 
dibaca/didengar. 

Menyimpulkan isi pantun 
Menyimpulkan isi syair 
Menyimpulkan isi gurindam 

J.. Mendaftar Kata Berima pada Gurindam, Syair. dan Pantun 
J.. Menyimpulkon Ciri Pantun, Syair, dan Gurindam 

2. Matcri pcmbelajaran remedial 
J.. Menemukan kata berima sama secara utuh 

3. Materi pembclaja ran pengayaan 
.l Menemukan kata berima akhir sebagian 
J.. Mengenal dan Memahami Pantun 
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J.. Membandingkan Pantun, Syair, dan Gurindam 
D. Metode Pembelajaran 

• Pendekatan Scientific Learning 
• Model Pembe lajaran 

E. Media Pembelajaran 
Discovery Leaming (PembelB:jaran Penemuan) 

• Media LCD projector, 
• Laptop, 
• Bahan Tayang 

F. Sumber Belajar 
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 20 l 6. Buku Siswa Mata Pelajoran 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
• Kementerian Pend id ikan dan Kebudayaan. 20 I 6. Buku Guru Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
• Modut/bahan ajar, 
• Internet, 
• Sumber lain yang relevan 

G. Langkah-langka h Pembela.ia ra n 

l. Per temuan Ke-1 ( 3 x 40 menit ) 

Kegiatan Penda huluan 
Guru : 
Orientasi 

•!• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 

•!• Memeriksa kehadiran peserta did ik sebagai sikap d isiplin 
•!• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan 

pembelB:iaran. 
Apersepsi 

•:• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
•!• Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan di lakukan. 
Motivasi 

•!• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 
dipe13:jari. 

•!• Apabila materi tema// pr~jek ini kerjakan dengan baik dan sungguh
sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang: 
J.. Mewarisi Nilai Luhur dan Mengkreasikan Puisi Rakyat 

• Mengenal dan Memahami Pantun 
o Membaca Puisi Rakyat 

•!• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 
•!• Mengajukan pertanyaan. 

Pemberian Acuan 
•!• Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 

saat itu. 
•:• Pembagian kelompok belajar 
•!• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 

langkah-langkah pembe13:iaran. 
•!• Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan pada 

pertemuan ini berupa: 
J.. Penilaian Kompetensi Spiritual 

Waktu 

10 
men it 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 40 menit) 

• Observasi 
J.. Penilaian Kompetensi Sosial 

• Penilaian diri sendiri 
J.. Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

• Tes Tertulis 
- Pilihan ganda 
- Uraian/esai 

• Tes Lisan 
J.. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

• Proyek, pengamatan, wawancara 
• Portofolio I unjuk kerja 

291 

Waktu 

• Produk, hasil karva 
1--~~~~~~~~-<-~~~"--~~~~~~-~-~~--~~~~~~-+~~~4 

Kegiatan Inti 
Sintak 

Model Pembelaiaran 
Orientasi peserta didik 
kepada masalah 

Kegiatan Pembelajaran 

Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik: 

J.. Mewarisi Ni/ai Luhur dan Mengkreasikan 
Puisi Rakyat 

J.. Mengena/ clan Memahami Pantun 
J.. Membaca Puisi Rakyat 

dengan cara : 
•!• Mclihat (tanpa atau dengan alat) 

Menayangkan gambar/foto berikut ini 
•!• Mengamati 

Mempelajari buku teks dan sumber lain, 
menyimak tayangan/demo tentang materi pokok 
ten tang 

•!• Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung), 
materi dari buku paket atau buku-buku 
penunjang lain, dari internet/materi yang 
herhubungan dengan ; 

J.. Peserta didik diminta untuk membaca secara 
berantai pantun warisan nenk moyang kita 
dengan menggunakan irama lagu rasa 
sayange 

J.. Peserta didik diminta untuk membaca puisi 
rakyat 

J.. Peserta didik diminta untuk membaca Pantun 
yang ada pada halamanl 65 

J.. Peserta didik diminta untuk membaca 
gurindam yang ada pada halaman 166 

J.. Peserta didik diminta untuk membaca syair 
tentang syair perahu yang ada pada halaman 
166 

•!• Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan 

90 
men it 

denl!an tuiuan oembelaiaran -
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1. Pert em uan Ke-I ( 3 x 40 menit) 

•:• Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis 
besar/global tentang materi pelajaran mengenai : 

J.. Mewarisi Ni/ai Luhur dan Mengkreasikan 
Puisi Rakyat 

J... Mengenal dan Memahami Pantun 
J... Membaca Puisi Rakyat 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi . 

!--~~~~-~~~~+-~~~~~~~~~~--~~~~~~-~-~ 

Mengorganisasikan 
peserta didik 

Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 

Mengembangkan dan 
menyajikan hasil 
karya 

Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik 
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan 
yang berkaitan dengan garnbar yang disajikan dan 
akan dijawab melalui kegiatan bel~jar, contohnya : 
•:• Mengajukan pertanyaan tentang : 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan inforrnasi 
tambahan tentang apa yang diamati. 

•:• Aktivitas 
•:• Saling tukar infom1asi tentang : 

J... Ciri pantun, gurindam dan syair 
J... Perbedaan struktur pantun, gurindam dan 

syair 
J... lsi pantun, gurindam dan syair 

•:• dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 
pengetahuan baru. 

Mengkomunikasikan 

•:• Mendiskusikan 
Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan: 
•:• Mernbuat kesimpu lan ten tang masalah dan 

solusinya 
•:• Mengaitkan dengan konsep dan masalah lainnya 
•:• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 

berdasarkan hasi l analisis secara lisan, tertulis, 
atau media lainnya untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir 
sistematis, mengungkapkan pendapat dengan 
so pan 

•:• Mempresentasikan hasi l diskusi kelompok secara 
klasikal tentang : 

•!• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 

•:• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan 
peserta didik lain diberi kesempatan untuk 
menjawabnya. 

•:• Menyimpulkan tentang point-point penting yang 

292 

Waktu 

muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru -
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1. Pertcmuan Ke-1 ( 3 x 40 menit) 

Menganalisa & 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Catatan: 

dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan 
secara tertul is tcntang 
J... Mewarisi Nilai Luhur dan Mengkreasikan 

Pui.«i Rakyat 
J... Mengenal dan Memahami Pantun 
J... Puisi Rakyat 

•!• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau lembar kerja yang 
te lah disediakan . 

•!• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau 
guru melemparkan beberapa pe11anyaan kepada 
siswa. 

•!• Menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat 
pada buku pegangan peserta didik atau pada 
lembar lerja yang telah disediakan secara 
individu untuk mengecek penguasaan siswa 
terhadap materi pelajaran 

Mengasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan, tanggapan dan 
koreksi dari guru terkait pemhelajaran tentang: ..... . 
•!• Mengolah informasi 

yang sudah dikumpulkan dari hasil 
kegiatan/ pertemuan sebelumnya maupun hasil 
dari kegiatan mengamati dan kegiatan 
mengumpulkan infonnasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pel1anyaan
pertanyaan pada lembar kerja. 

•!• Peserta didik mengerjakan beberapa soal 
mengenai 
J... Mewarisi Nilai Luhur dan Mengkreasikan 

Puisi Rakyat 
J... Mengenal dan Memahami Pantun 
J... Puisi Rakyat 

•!• Menambah keluasan dan kedalaman sampai 
kepada pengolahan informasi yang bersifat 
mencari solusi dari berbagai sumber yang 
memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada 
yang bertentangan untuk mengembangkan sikap 
jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, 
kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif 
dalam membuktikan : 
J... Mewarisi Nilai Luhur dan Mengkreasikan 

Puisi Rakyat 
J... Mengena/ dan Memahami Pantun 
..i.. Puisi Rakyat 

Selama pcmbelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang mcliputi sikap: disiplin, rasa percaya dir i, berperilaku 
jujur, tanl!e:uh menehadapi masalab tanl!'.l!'.Un~awab, rasa inl!'.in tahu, peduli 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 40 menit ) Waktu 

lin2kun1?an) 
Kegiatan Penutup 

Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah . 

• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan 
berikutnya di luarjarn sekolah atau dirumah. 

10 

Guru: 
men it 

• Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta 
didik yang selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian projek. 

• Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 
keriasama yang baik 

F. Penilaian, Pembclajaran Remedial dan Pengayaan 
l. Teknik Penilaian 

a. Penilaian Kompetensi Spiritual 
1) Observasi 

Mengamati sikap peserta didik dalam melakukan diskusi yang mencakup 
kesantunan, percaya diri dan kemampuan bermusyawarah 

2) Jumal (anecdotal record) 
3) Penilaian diri sendiri (self assessment): 

Melatih peserta didik untuk menilai dan mengevaluasi diri sendiri 
4) Teman sebaya {peer assessment) 

Melatih peserta didik untukjujur dan obyektif 
h. Penilaian Kompctcnsi Sosial 

1) Observasi 
A Mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan /embar 

observasi yang berisi: 
-" Kejelasan dan kedalaman in.formasi 
A Keaktifan dalam diskusi 
J.. Keje/asan dan kerapian presentasi/resume 

2) Jumal 
3) Penilaian diri sendiri 
4) Teman scbaya 

c. Penilaia n Kompetensi Pengetahuan 
I) Tes Tertulis 

a) Pilihan ganda 
b) Uraian/esai 

2) Tes Lisan 
A Tes lisan pemaparan materi dari pemahaman siswa. 

d. Penilaian Kompetensi Keterampilnn 
I) Proyek, pengamatan, wawancara' 

J... Mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok 
J.. Menyimak tayanganldemo tentang materi pokok 

2) Portofolio I unjuk kerja 
3) Produk 
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2. lnstrumen Penilaiao 
a. Pertemuan Pertama (Ferlampir) 

3. Pembelajarao Remedial dan Pengayaan 
a. Remedial 

•!• Remidial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 
maupun kepada peserta didik yang sudah melampui KKM. RemidiaJ terdiri 
at.as dua bagian : remedial karena belum mencapai KKM dan remedial 
karena belum mencapai Kompetensi Oasar 

•:• Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM 
(Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta 
didik yang belum mencapai KKM (Kriterian Ketuntasan Minimal), 
misalnya sebagai berikut. 

..l Menemukan kata berima sama secara utuh 
b. Pengayaan 

... 

•!• Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai 
materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah 
tuntas mencapai KKM atau mencapai Kompetensi Oasar. 

•!• Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai ke$epakatan 
dengan peserta didik. 

•!• Oirencanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang 
membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya 

A Menemulcan kata berima akhir sebagian 
A Mengenal dan Memahami Pantun 
..l Membandingkan Pantun, Syair, dan Gurindam 

Kuaro, 2 Januari 2018 
'Mengetahui ·• ,. 
'Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, 

ClUS? 
Nurhaedah, S.Pd. 

; '.~ 
D . Nur Romli 
NI 19671121 199803 I 006 NTP 19700217 200502 2 002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Ket as/Semester 
Materi Pembel~jaran 

Alokasi Waktu 

: SMP Negeri 3 Kuaro 
: Bahasa Indonesia 
: VII/2 
: Teks Cerita Fabel 
: I pertemuan ( 3 JP ) 

296 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi, secara efektif 
dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,_ teknologi, seni, budaya terkait fenomena 
dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret ( menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) ranah abstrak ( menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. 

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDl.KATOR 

KOMPETENST DASAR lNDIKATOR 
3. I I Mengidentifikasi informasi tentang Pertemuan pertama 

fabel/legenda daerah sctempat yang 3.11. t Menyimpulkan ciri unsur cerita fabel 
dibaca dan didengar. pada teks yang dibaca/didengar/dilihat. 

Pertemunn kedua 
3.11.2 Mendaft:ar kata/kalimat sebagai ciri 

cerita fabel pada teks yang dibaca/ 
didengar/dil ihat. 

4. I 1 Menceritakan kembali isi fa bell legend a Pertcmuan ketiga 
daerah setempat 4.11 . t Mengurutkan isi cerita fable sesuai 

struktur teks cerita fabel. 
4.11.2 Menceritakan kembali isi ceri1afabel 

secara lisan dari cerita yang 
dibaca/didengar/dilihat. 

-
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C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah kegi.atan pembel~jaran selesai, diharapkan siswa mampu: 

Pertemuan 3.11. I Menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang 
I dibaca/didengar/dilihat. 

D. MATERI PEMBELAJARAN 
Materi pemhelajaran regular (Kegiatan A) 
1. Pertemuan pertama 

Pengetahuan 
1 . Pengertian dan contoh-contoh cerita fabel 
2. Ciri unsur cerita fabel 

2. Materi Pengayaan 
a . Pengetahuan 

• Pengertian cerita fabel 
• Ci ri unsur cerita fabel 

3. Materi Remidial 

a . Pengetahuan 

• Pengertian cerita fabel 
• Ciri unsur cerita fabel 

E. METODE PEMBELA.JARAN 
1. Pendekatan 

2. Metode 
3. Model Pembelajaran 

: Sainti fik 

: Diskusi, t.anya jawab, penugasan 
: Discovery 

F. MEDIA/ALAT DAN BARAN 
1. Media/alat dan bahan 

a. Video tentang cerita fabel 
b. Laptop dan LCD 
c. Teks Cerita Fabel 

G. SUMBER BELA.JAR 
a. Kemdikbud. Bahasa Indonesia Ke/as Vll. Jakarta: Kemdikbud, halaman 193-208. 
b. Alwi, Hasan. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 
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c. Permendiknas No. 50 Tahun 2015. "Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan". 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pertemuan Langkah-Langkah Kegiatan ; . .:;_ Alokasi 
ke-

.. .. 
waktu 

I Kegiatan Pendahuluan ( I 0 men it) 
a. Guru mengondisikan suasana belajar. (memberi salam 1.0 

kepada siswa, berdoa sebelum belajar dan mengabsen men it 

kehadiran peserta didik). 
b. Guru melakukan apersepsi dengan bertanya jawab kepada 

siswa tentang teks cerita fabel yang pernah dibaca dan 
penayangan vidio fabel 

c. Guru memberi motivasi kepada peserta didik mengenai 
manfaat belajar teks fabel dalam kehidupan sehari-hari 

d. Guru menyampaikan tuj uan pembelajaran yang akan 
dicapai. 

e. Guru menyampaikan cakupan matcri pembelajaran yang 
akan di lakukan dan tagihan pcnilaian yaitu penilaian 
pengetahuan. 

Kegiatan Inti JOO 
a. Peserta didik mencermati 2 buah teks cerita fabel menit 
h. Peserta didik menanyakan ciri unsur umum tayangan teks 

cerita fabel yang diamatinya dengan percaya diri. 
c. Peserta didik membentuk kelompok kerja terdiri atas 5 s.d. 6 

orang. 
d. Peserta didik dalam kelompok membaca teks fabel kemudian 

berdiskusi mengerjakan LK dari guru untuk 
mengidentifikasi/menyimpulkan ciri unsur teks fabel sesuai 
I em bar ke~ja yang diterimanya dengan penuh percaya diri. 

e. Peserta didik dalam kelompok menggall illformasi tentang ciri 
unsur teks fabel dari berbagai sumber untuk mengerjakan LK 
yang diberikan guru dengan penuh tanggungjawab. 

f. Peserta didik dalam kelompok mendiskusikan ciri unsur teks 
deskripsi dengan penuh tanngungjawah sedangkan guru 
melakukan observasi untuk penilaian. 

g. Peserta didik menyimpulkan ciri unsur teks fabel dengan penuh 
tanggungjawab. 

h. Peserta didik memprcscntasikan hasil penyimpula.n ciri unsur 
teks fabel kemudian secara bergantian dan kelompok lain 
memberikan tanggapan dengan santun. 

l. Peserta didik penampil haik dengan jawaban benar mendapatkan 
hadiah dari guru. ,_____ __ -

10 Penutup 
a. .Peserta didik bersama guru menyimpulkan pengertian dan ciri- men it 

ciri unsur teks cerita fabel. 
~ 
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299 ·--------- --b. Peserta didik bersama guru melakukan identifikasi keunggulan 
dan kelemahan kegiatan pembelajaran pada hari itu. 

c. Peserta didik menerima umpan balik dalam proses pembelajaran 
mengenai teks cerita fabel. 

d. Peserta didik menerima informasi tentang kegiatan 
pembelajaran pertemuan berikutnya. 

I. PENILAIAN 
1. Teknik Pcnilaian 

a. Penilaian sikap sosial dilal'Ukan dengan teknik observasi/jumal 
b. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tulis. 

2. Jnstrumcn Penilaian 
a. Instrumen jurnal perkembangan sikap 
NO Waktu Nama siswa Catatan Perilaku Butir Sikap 
~----e-

I. 
2. 

-
Dst. 

-- --

b. Tnstrumen Penilaian Pengetahuan 

pertemuan pertarna 
- .... /' - . No 

No Kornpetensi Dasar Materi Indikator Soal Soal 
soal , 

1 3.11 Mengidentifikasi Teks Disajikan teks I. Daftarlah 1 
informasi cerita cerita fabel rangkaian 
tentang fahel/ fabel "Belalang peristiwa yang 
lcgcnda daerah Sembah" peserta terdapat pada 
setempat yang didik dapat cerita fabel l 
dibaca dan menentukan ciri- (Belalang Sembah) 
di den gar. ciri unsur teks 2. Daftarlah nama 2 

cerita fabel. tokoh pada cerita 
fabel 1 dan 2! 

3. Sebutkan ciri-ciri 
unsur teks cerita 3 
fabel "Belalang 
Sembah"! 
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CERMATI TEKS FABEL BERlKUT! 
FA BEL l 

Belalang Sembah 

300 

Suatu hari di sehuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga Semut dengan anggota 
jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun lalu mereka 
tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para Semut 
mel ihat 
bahwa musim gu1:,rur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup 
panjang. Ketika musim dingin makanan akan sangat sulit untuk didapatkan, maka para Semut 
itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan 
persediaan ketika musim dingin telah tiba. 

Berbeda halnya dengan seekor Belalang sembah, Belalang sembah memiliki mata yang besar 
dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para Semut. 
ketika musim dingin akan tiba Belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari Belalang 
sembah 
itu hanya berlatih menari . Namun sang Belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan 
makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. 

Suatu hari Sang Belalang sembah menari di dekat sarang Semut. Dia menari dengan sangat 
anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat 
sangat mengagumkan. Para Semut melihat Sang Belalang sembah menari, namun mereka 
tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. 

Sang Belalang yang sedang menari melihat para Semut berjalan dengan rnernbawa makanan 
untuk dibawa kesarangnya. Sang Belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan Semut 
lalu dia bertanya kepada salah satu Semut tentara yang sedang berjaga di dekat para Semut 
peke~ja,"Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" 
sang Semut menjawab "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin 
tiba." Lalu sang Belalang kaget "Musim dingin?" kata sang Belalang sembah dengar 
kagetnya. "Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu". kata sang Belalang. 
Semut tak menghiraukan Belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan rnakanan. 

) 

Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan. karena sibuk menari. 
Belalang kelaparan dan lari ke rumah Semut. Ta meminta makanan kepada Semut. Semut 
awalnya tidak mau rnemberikan rnakanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat 
belalang lemas kelaparan, Semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada Belalang. 
Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik 
sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang 
perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di 
masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. 
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SOAL: 
Diskusikan! 

1. Daftarlah rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel 1 dan fabel 2! 
Fabel 1 

-
Fabel 1 Rincian Peristiwa 

Peristiwa I Semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan 

Peristiwa 2 

Peristiwa 3 

Peristiwa 4 

Fahcl2 

Fahcl t Rincian Peristiwa 

Peristiwa 1 Pak Tua Rusa mengunjungi keluarga Pip untuk memberi oleh-oleh. 

Peristiwa 2 
,___ 

Peristiwa 3 

Peristiwa 4 

2. Daftarlah tokoh yang terdapat pada cerita fabell 

Fabel 1 Fabel 2 
No Nama Tokoh No Nama Tokoh 
I 1 

2 2 

±J 
3 

4 
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3. Sebutkan ciri-ciri unsur teks cerita fabel "Belalang Sembah" dan fabel "Sesama Saudara Harus 
Berbagi)! 

-· r---· Unsur fabcl Ciri xang ditemukan 
Terna 
Latar ---
Tokoh 

>--

watak tokoh digambarkan hi tarn outih (yang iahat dan vang baik} .___ -Konflik ,_ _ __________ 
·---· 

Aman at 
~ 

cara menggunakan sudut pandang dia-an I 
~Qenceri teraan orang ketiga - ·-tujuan komu- menghibur, 

nikasi fabel menginspirasi
2 

mendidik 
al u r/rentetan peristiwa awal menyebabkan k~jadian berikutnya sehingga mencapai puncak dan 
peristiwa akhir cerita (alur maju) 
Pesan ada yang dieksplisitkan ( disebutkan ada koda) di akhir atau tidak disebutkan 

(implisit) -

]. Rubrik Penilaian Pengetahuan 
No Aspek yang dinilai 

~---·--

I Menyebutkan 4-5 rincian peristiwa teks cerita fabel dengan benar 
Menyebutkan 3-4 rincian peristiwa teks cerita fabel dengan benar 

Menyebutkan 2-3 rincian peristiwa teks cerita fabel dengan benar 

Pedoman Penskoran 

Jumlah skor 
Nilai = 

x 100 = ......... . 
Skor maksimum 

(Nilai dalam bentuk puluhan) 

2. Rubrik Pcnilaian Pengetahuan 
No Aspek yang dinilai 

1 Menyebutkan 4-5 nama tokoh teks cerita fabel dengan benar .._ 
Menyebutkan 3-4 nama tokoh teks cerita fabel dengan benar 

~-

Menyebutkan l -2 nama tokoh teks cerita fabel dengan benar 
--~ 

Pedoman Penskoran 

J um I ah skor 

Nilai = 
X I 00 =;: ......... . 

Skor maksimum 

(Nilai dalam bentuk puluhan) 

Skor 
3 
2 

I 

Skor 
'"I 
.) 

2 
1 
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3. Rubrik Penilaian Pengetahu.an 
No Aspek yang dinilai 
I Menyebutkan 4-5 ciri-ciri unsur teks cerita fabel dengan benar 

Menyebutkan 3-4 ciri-ciri unsur teks cerita fabel dengan benar 
Menyebutkan 1-2 ciri-ciri unsur teks cerita fabel dengan benar 
Jumlah 

Pedoman Pcnskoran 
Jumlah skor 

Nilai = 

x 100 = ......... . 
Skor maksimum 

(Nilai dalam bentuk puluhan) 

ii. Penilaian Remedial 

Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. 
111. Penilaian Pengayaan 

Secara kelompok peserta didik menyimpulkan isi teks cerita fabel. 

19690506 199501 1 002 

Kuaro, Januari 2018 

DEWI ARTIKA, S.P . 
NIP198112112006042 012 
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RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 
(RPP) 

Satua n Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Materi Pelajaran 
Tahun Pelajaran 
Alokasi Waktu 

: SMP Negeri 4 Kuaro 
: Bahasa Indonesia 
: Vll/Genap 
: Teks Ccrita Fabel 
: 201712018 
: 3 JP ( l Pcrtemuan) 

A. Kompetensi Inti : 
Kl 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
Kl 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan I ingkungan sosial dan a lam dalam jangkauan pergau Ian dan keberadaannya. 

Kl 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual. dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi. seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata .. 

Kl 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

R. Kompetensi Dasar dao Indikator Pencapaian Kompctensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) 

3.11 Mengidentifikasi infonnasi 
tentang fabel/ legenda daerah 
setempat yang dibaca dan 
didengar. 

3.12 Menelaah struktur dan 
kebahasaan fabel/ legenda 
daerah setempat yang dibaca 
dan didengar 

C. Tujuan Pembelajaran 

lndikator Pcncapaian Kompetensi (IPK) 

3.11.1 menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks 
yang dibaca/didengar. 

3.11.2 Mcndaftar kata/kalimat sebagai ciri cerita fabel 
pada teks yang dibaca/didengar. 

3.12.1 menjelaskan karakteristik bagian-bagian struk.1ur 
cerita fabel 

3.12.2 mengidentifikasi struktur fabel 
3 .12.3 menyimpulkan prinsip penggunaan kata/ kalimat 

pada cerita fabel 
3.12.4 melengkapi cerita fabel sesuai struktur dan kaidah 

bahasa 
3.12.5 memvariasikan alur, dialog, latar, dari fabel yang 

disaj ikan 
3 .12.6 menentukan dan memperbaiki kesalahan 

penggunaan tanda baca/ejaan 

Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat: 
• Mendafiar kata/kalimat sebagai ciri cerita fabel pada teks yang dibaca/didengar. 
• Menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel 
• Mengidentifikasi struktur fabcl 
• Menyimpulkan prinsip penggunaan kata/ kalimat pada cerita fabel 
• Melengkapi cerita fabel sesuai stmk.1:ur dan kaidah bahasa 
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• Memvariasikan alur, dialog, latar, dari fabel yang disaj ikan 
• Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca/ejaan 

D. Materi Pembelajaran 
i. Materi pembelajaran regular 

J.. Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
J.. Mengenali Ciri Umum Fabel 
..i.. Mengidentifikasi Jenis Fabel 
J.. Jenis Fabel Tanpa Koda 

ii. Materi pembelajaran remedial 
J.. Mengidentifikasi Jenis Alur Fabel 

iii. Materi pembelajaran pengayaan 
J.. Alur fabel dimulai pengenalan 

E. Metode Pembelajaran 
• Pendekatan Scientific Learning 
• Model Pembelajaran Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) 

F. Media Pembelajaran 
• Media LCD projector, 
• Laptop, 
• Bahan Tayang 

G. Sumber Belajar 
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• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Siswa Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku Guru Mata Pelajaran 
Bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

• Modul/bahan ajar, 
• Internet, 
• Sumber Jain yang relevan 

H. Langkah-langkah Pembelajarao 

1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 40 menit) 

Kegiatan Pendahuluan 
Guru: 
Orientasi 

•!• Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk 
memulai pembelajaran 

•!• Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
•!• Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

Waktu 

Apcrsepsi 15 
•!• Mengaitkan materiltema/kegiatan pembelajaran yang akan di lakukan menit 

dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan 
sebelumnya, yaitu : 
J.. Menyajikan Puisi Rakyat secara Lisan dan Tulis 
J.. Berbalas Pantun 

•!• Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. 
•!• Mengajukan pe1tanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang 

akan dilakukan. 
Motivasi 

•!• Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan ~ 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 40 menit ) 

dipelajari. 
•!• Apabila materitema// pr~jek ini kerjakan dengan baik dan sungguh

sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat 
menjelaskan tentang: 
J... Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 

o Mengenali Ciri Umum Fabel 
•!• Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 
•!• Mengajukan pertanyaan. 

Pem berian Acuan 
•!• Memberitahukan materi pel~jaran yang akan dibahas pada pertemuan 

saat itu. 
•:• Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, 

dan KKM pada pertemuan yang berlangsung 
•!• Pembagian kelompok belajar 
•!• Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. 
•!• Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan pada 

pertemuan ini berupa: 
J... Penilaian Kompetensi Spiritual 

• Observasi 
• Jumal 
• Penilaian diri sendiri 
• Teman sebaya 

J... Penilaian Kompetensi Sosial 
• Observasi 
• Jumal 
• Penilaian diri sendiri 
• Teman sebaya 

J... Penilaian Kompetensi Pengetahuan 
• Tes Tertulis 

- Pilihan ganda 
- Uraian/esai 

• Tes Lisan 
J.. Penilaian Kompetensi Keterampilan 

• Proyek, pengamatan, wawancara 
• Portofolio I unjuk kerja 
• Produk, hasil karva 

Kee:iatan Inti 
Sintak 
Model Pembelajaran 
Orientasi peserta didik 
kepada rnasalah 

Kegiatan Pembelajaran 

Mengamati 
Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk 
memusatkan perhatian pada topik: 

J.. Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
J... Mengenali Ciri Umum Fabel 

dengan cara : 
•:• Melihat (tanpa atau dcngan a lat) 

Menayangkan gambar/foto bcrikut ini 
•:• Mengamati 

Memoelaiari buku teks dan sumber lain, menvimak 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 40 menit ) Waktu 
1-r~~~~~~~~-,..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...+---~ 

tayangan/demo tentang materi pokok tentang 

Mengorganisasikan 
peserta didik 

Membimbing 
penyelidikan individu 
dan kelompok 

•!• Membaca (dilakukan di mmah sebelum kegiatan 
pembelajaran berlangsung), 
materi dari buku paket atau huku-buku penunjang lain, 
dari internetlmateri yang berhubungan dengan ; 

J.. Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
J.. Mengenali Ciri Umum Fabel 

•!• Mendengar 
pemberian materi oleh guru yang berkaitan dengan 
J.. Mengapresiasi da11 mengkrea..c;ikan Fabel 
J.. Mengenali Ciri Umum Fabel 

•!• Menyimak, 
penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global 
tentang materi pelajaran mengenai : 

J.. Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
J.. Mengena/i Ciri Umum Fabel 
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari 
informasi. 

Menanya 
Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab 
melalui kegiatan belajar, contohnya: 
•!• Mengajukan pertanyaan tentang: 

yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 
pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 
tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan 
faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) 
untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, 
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk 
pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar 
sepanjang hayat. Misalnya 
).. 

Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk 
menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui 
kegiatan: 
•!• Mengamati obyek/ke.iadian, 
•!• Membaca sumber lain selain buku teks, 

mengunjungi laboratorium computer sekolah, 
perpustakaan, untuk mencari dan membaca artikel 
ataupun materi yang berhubungan dengan 
J.. Pcserta didik diminta untuk membaca fabel I 

tentang Belalang Sembah 
A Peserta didik diminta untuk membaca fahe/ 2 

tentang Sesama Saudara Harus Berbagi 
•!• Mengumpulkan info rmasi 

Mengumpulkan data/informasi melalui diskusi 
kelompok atau kegiatan lain guna menemukan solusi 
masalah terkait materi pokok yaitu 
J.. Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
J.. Mengenali Ciri Umum Fabel 

•!• Mempraktekan 
•!• Aktivitas 
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l. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 40 menit) 

Mengembangkan dan 
menyajikan has ii 
karya 

..l Peserta didik diminta untuk Gali sebanyak
banyaknya mengenai ciri fabel dan unsur
unsurnya di internet, perpustakaan. dan sumber 
informasi lain . 

..l Peserta didik diminta untu.k Tulis/ah hasil 
simpulanmu tentang ciri fabe/ pada buku siswa 
halaman 198 

•:• Saling tukar informasi tentang : 
..l Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
J.. Mengenali Ciri Um um F abet 

•:• dengan ditanggapi aktif o leh peserta didik dari 
kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah 
pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan 
metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan 
peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan 
dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, 
sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan 
berkomunikasi, menerapkan kemampuan 
mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang 
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan 
belajar sepanjang hayat. 

Mengkomunikasikan 
•!• Mendiskusikan 

Peserta didik diminta berdiskusi dalam kelompok untuk 
membahas mengenai: 
..l Peserta didik diminta mendiskusikan rangkaian 

perisitiwa yang terdapat pada cerita fabel 
ldan 2 

..l Peserta didik diminta mendiskusikan tokoh 
yang lerdapat pada cerita fabel 

..l Peserta didik diminta mendiskusikan ciri fabe/ 
dan unsur yang memhentuk sebuah fabel 

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan 
•:• Membuat kesimpulan tentang masalah dan solusinya 
•:• Mengaitkan dengan konsep dan masalah lainnya 
•:• Menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan 

herdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau 
media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, 
toleransi, kemampuan berpikir sistematis, 
mengungkapkan pendapat dengan sopan 

•!• Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara 
klasikal tentang : 

•:• Mengemukakan pendapat atas presentasi yang 
dilakukan dan ditanggapi oleh kelompok yang 
mempresentasikan 

•!• Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta 
didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. 

•:• Menyimpulkan tentang point-point penting yang 
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru 
dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara 
tertulis tentang 
..l MenJ!apresiasi dan menKkreasikan Fabel 
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1. Pertemuan Ke-1 ( 3 x 40 menit) 

Menganalisa dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Catatan : 

.A. Mengenali Ciri Umum Fabel 
•!• Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku 

pegangan peserta didik atau lembar ker:ia yang telah 
disediakan. 

•!• Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru 
melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. 

•!• Menyelesaikan ~ji kompetensi yang terdapat pada buku 
pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah 
disediakan secara individu unruk mengecek penguasaan 
siswa terhadap materi pelajarnn 

Mcngasosiasikan 
Peserta didik menganalisa masukan. tanggapan dan koreksi 
dari guru terkait pernbelajaran tentang: ..... . 
•!• Mengolah informasi 

yang sudah dikurnpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan 
sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 
kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang 
berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan 
pada lembar kerja. 

•!• Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai 
.A. Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
.A. Mengenali Ciri Umum Fabel 

•!• Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 
sampai kepada yang bertentangan untuk 
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, 
kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam 
membuktikan : 
.A. Mengapresiasi dan mengkreasikan Fabel 
.A. Mengenali Ciri Umum Fabel 
antara lain denean : 

Selama pemhelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam 
pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri, berperilaku 
jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli 
linekunean) 
Kegiatan Penutup 
Peserta didik : 

• Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting 
yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 

• Mengagendakan pekerjaan rumah. 
• Mengagendakan projek yang harus mempelajarai pada pertemuan 
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Waktu 

berikutnya di luar jam seko la h atau dirumah . 15 
~ru: m~h 

• Merneriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta 
didik yang selesai mengerjakan projek dengan benar diberi paraf serta 
diberi nomor ur:ut peringkat, untuk penilaian projek. 

• M emberikan penghargaan kepada ke lompok yang memiliki kinerja dan 

ke r:jasama yang baik 
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Lampiran : 5 

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

SMP Negeri 1 Kuaro Tempat Objek Penelitian 

SMP Negeri 2 Kuaro Tempat Objek Penelitian 

SMP Negeri 3 Kuaro Tempat Objek Penelitian 

SMP Negeri 4 Kuaro Tempat Objek Penelitian 
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Temu awal silaturrahim kegiatan penelitian di SMP Negeri 1 Kuaro 
• • r 't 

Temu awal silaturrahim kegiatan penelitian di SMP Negeri 2 Kuaro 

Temu awal silaturrahim kegiatan penelitian di SMP Negeri 3 Kuaro 

Temu awal silaturrahim kegiatan penelitlan di SMP Negeri 4 Kuaro 
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Wawancara dengan RS, S. Pd. guru SMP Negeri 1 Kuaro 

Wawancara dengan Nh, S. Pd. guru SMP Negeri 2 Kuaro 

Wawancara dengan OS, S. Pd. guru SMP Negeri 3 Kuaro 

Wawancara dengan Pr, S. Pd. guru SMP Negeri 4 Kuaro 
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Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Kuaro 

Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Kuaro 

Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 3 Kuaro 

Wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 4 Kuaro 
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Wawancara dengan urusan kurikulum SMP Negeri 1 Kuaro 

Wawancara dengan urusan kurikulum SMP Negeri 3 Kuaro 

Wawancara dengan urusan kurikulum SMP Negeri 3 Kuaro 

Wawancara dengan urusan kurikulum SMP Negeri 4 Kuaro 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 1 KUARO 
Jalan Raya Km 113 Kee. Kuaro Kab. Paser Propinsi Kalimantan Timur Kode Pos 76281 

NSS : 201160105001 NPSN : 30400109 TERAKREDITASI : A 

SURAT IZIN PENELITIAN 
Nomor :423.6/ 033I SMPN1 KJI/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

H. Murjoko, S. Pd, M. Pd. 

19660713 199303 1 015 

Kepala sekolah 

Berdasarkan Surat Pengantar/R.ekomendasi Kepala UPBJJ-UT Samarinda Nomor : 

1467 /UN 31. 46/LL/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pengantar/R.ekomendasi 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Norn or : 045. 4110/2018 tanggal 

2 Januari 2018 tentang Penelitian "Evaluasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas Vil Kurik:ulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro ... 

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima saudara : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

Jurusan 

Mahyuni 

500897378 

S2 

Magister Pendidikan Dasar 

Untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di SMP Negeri 1 Kuaro, dengan catatan 

sebagai berik:ut : 

1. Tidak meng~ggu proses belajar mengajar selama penelitian berlangsung. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan sekolah. 

3. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan penelitian. 

4. Berpakaian rapi dan sopan selama melaksanakan penelitian. 

Demikian surat izin ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

o S. Pd M. Pd. 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 2 KUARO 
Jalan Raya Sandeley Km 99 Kee. Kuaro Kab. Paser Propinsi Kalimantan Timur Kode Pos 7628 J 

Telp. 082158300637 Terakreditosi : A NPSN. 30400132 NIS. 200180 NSS. 201160104025 

SURAT IZIN PENELITIAN 
Nomor: 423.6 /012 I SMP N 2 K/l/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Drs. Nur Romli 

19671121 199803 1 006 

Kepala sekolah 

Berdasarkan Surat Pengantar/Rekomendasi Kepala UPBJJ-UT Samarinda Nomor : 

1467 /UN 31.46/LL/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pengantar/Rekomendasi 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor : 045.4110/2018 tanggal 

2 Januari 2018 tentang Penelitian "Evaluasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro". 

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima saudara : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

Jurusan 

Mahyuni 

500897378 

S2 

Magistcr Pcndidikan Dasar 

Untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di SMP Negeri 2 Kuaro, dengan catatan 

sehagai herikut : 

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar selama penelitian berlangsung. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan sekolah. 

3. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan penelitian. 

4 . Berpakaian rapi dan sopan selama melaksanakan penelitian. 

Demikian surat izin ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

....... , .... ,, 4 Januari 2018 
i~ ......... a sckolah, 
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I 
PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UPT.PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN KUARO 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KUARO 
Status Akredltasl 11A", NSS: 201160105003, NPSN : 30400150 

JI. R•ya Kehani Paser Jap Km.125 Kec.!Mbln Ku.ro htJup.t.n Pner Kopos 76281 

SURAT !ZIN PENELITIAN 
Nomor : 423.6 /049/ SMP N 3 K/1/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Pawi, S. Pd, M Pd. 

19690506 199501 I 002 

Kepala sekolah 

320 

• 

Berdasarkan Surat Pengantar/Rekomendasi Kepala UPBJJ-UT Samarinda Nomor : 

1467 /UN 31. 46/LL/2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pengantar/Rekomendasi 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor: 045.4/10/2018 tanggal 

2 Januari 2018 tentang Penelitian "Evaluasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro". 

Pada prinsipnya karni tidak keberatan menerima saudara : 

Nama 

NIM 

Jenjang 

Jurusan 

Mahyuni 

500897378 

S2 

Magister Pendidikan Dasar 

Untuk: melakukan penelitian tentang hal tersebut di SMP Negeri 3 Kuaro, dengan catatan 

sebagai berikut : 

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar selama penelitian berlangsung. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan sekolah. 

3. Hasil kegiatan hanya untuk: kepentingan penelitian. 

4. Berpakaian rapi dan sopan selama melaksanakan penelitian. 

Demikian surat izin ini diberikan, untuk dapat dipergunak:an sebagaimana mestinya. 

----~flW, 8 Januari 2018 
... '" ..... IYI"' sekolah, ,__ _ _..;._4 Ill , 

·~ 
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PEMERINTAH KABUPATEN PASER 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 4 KUARO 
JL: KH. Ahmad Dahlan Ds. Kendarom Kee. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur KP 76281 

Email: smp4kuaro@gmall.com NPSN : 304-00141Hp.031330605045 

SURAT IZIN PENELITTAN 
Nomor: 423.6/047/Dikbud-SMP N 4 K/1/2018 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Rekso Nurhadi, S. Pd. 

19681110 199009 1 002 

Kepala sekolah 

..... , · .. I)~~ -• I 
I • 
\ ' ~ ' 
' J i 
·- · 

Berdasarkan Surat Pengantar/Rekomendasi Kepala UPBJJ-UT Samarinda Nomor : 

1467 /UN 3l.46/LU2017 tanggal 18 Desember 2017 dan Surat Pengantar/Rekomendasi 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor: 045.4/10/2018 tanggal 

2 Januari 2018 tentang Penelitian "Evaluasi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013 SMP di Kecamatan Kuaro". 

Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima saudara : 

Nama Mahyuni 

NIM 

Jenjang 

Jurusan 

500897378 

S2 

Magister Pendidikan Dasar 

Untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di SMP Negeri 4 Kuaro, dengan catatan 

sebagai berikut : 

1. Tidak mengganggu proses belajar mengajar selama penelitian berlangsung. 

2. Memenuhi ketentuan peraturan sekolah. 

3. Hasil kegiatan hanya untuk kepentingan penelitian. 

4. Berpakaian rapi dan sopan selama melaksanakan penelitian. 

Demikian surat izin ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

, 9 Januari 2018 
a sekolah, 

o Nurhadi S. Pd. 
19681110 199009 I 002 

43857.pdf 
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