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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Buku Materi

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah ini. Buku ini

merupakan bahan pembelajaran yang akan menjadi rujukan utama peserta

pelatihan  baik untuk calon instruktur, pengawas sekolah inti, maupun pengawas

sekolah sasaran. Materi pelatihan yang disajikan pada buku ini, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari materi pelatihan yang disajikan bagi guru, sehingga

jika disajikan secara utuh maka materi pelatihan implementasi kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013-2014

melalui pelaksanaan terbatas khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap

melaksanakan kurikulum 2013. Pada tahap pertama yaitu Tahun Ajaran

2013/2014, Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara terbatas untuk kelas 1 dan

IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida’iyah (SD/MI), kelas VII Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan kelas X Sekolah Menengah

Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA/MAK).

Selanjutnya pada Tahun Ajaran 2015/2016 diharapkan Kurikulum 2013 telah

dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan kelas XII.

Menjelang implementasi Kurikulum 2013, penyiapan tenaga kependidikan dan

guru sebagi pendidik  sebagai pelaksana kurikulum di lapangan perlu dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP), telah menyiapkan strategi

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi, kepala sekolah, dan pengawas

sekolah dan guru.  Pada tahun 2013 pelatihan akan dilakukan bagi pengawas

SD/SMP/SMA/SMK, kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK, dan guru kelas I dan IV SD,

guru kelas VII SMP untuk 9 mata pelajaran, dan guru kelas X SMA/SMK untuk 3

mata pelajaran.  Guna menjamin kualitas pelatihan tersebut, maka BPSDMPK dan

PMP telah menyiapkan 5 buku/ modul l Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013,
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sesuai dengan tugas kepala sekolah dan pengawas sekolah pada jenjang

pendidikan.

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas

partisipasi aktif kepada pejabat dan staf di jajaran BPSDMPK dan PMP, dosen

perguruan tinggi, konsultan, widyaiswara, pengawas, kepala sekolah, dan guru

yang terlibat di dalam penyusunan  SOP dan modul-modul tersebut di atas.

Semoga keberadaan  SOP dan modul tersebut dapat membantu para nara sumber

menjalankan tugas dalam Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013.  Selain hal

tersebut, dengan menggunakan modul yang sama, kualitas Pelatihan

Implementasi Kurikulum 2013 diseluruh tanah air dapat terjaga kualitasnya.

Jakarta, JUNI 2013
Kepala Badan PSDMPK-PMP

Prof. Dr. Syawal Gultom
NIP.196202031987031002
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PENDAHULUAN

Buku materi pelatihan ini disiapkan untuk digunakan sebagai kajian dan aktivitas

nara sumber dan peserta Diklat Implementasi Kurikulum 2013 bagi pengawas

sekolah. Buku ini memberi panduan bagi para pengguna mengenai (1) Skenario

pelatihan, (2) Materi pelatihan, (3) Aktivitas Pelatihan, (4) Kegiatan Penilaian.

Bahan Pelatihan yang dimaksud meliputi dokumen-dokumen, handouts, lembar

kerja/worksheet, bahan tayang baik dalam bentuk slide power point maupun

rekaman video.

Sesuai dengan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan

Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP) telah menetapkan tahapan

pelatihan, sasaran pelatihan, dan struktur pelatihan Implementasi Kurikulum 2013,

khususnya bagi pengawas sekolah tahun 2013.

A. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta pelatihan dapat:

1. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang supervisi pembelajaran dan

supervisi manajerial pada kurikulum 2013

2. Menyusun rancangan supervisi pembelajaran yang bersifat klinis yang

relevan dengan tuntutan kurikulum 2013

3. Melaksanakan simulasi model supervisi pembelajaran klinis pada kurikulum

2013

4. Mengaplikasikan evaluasi penilaian otentik dalam supervisi pembelajaran

dan supervisi manajerial.
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B. Indikator Pencapaian
Indikator pencapaian setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini peserta mampu:
1. Mengidentifikasi relevansi aspek tujuan, metode, materi dan instrumen

supervisi pembelajaran dan manajerial pada kurikulum 2013.

2. Mempraktekan model supervisi pembelajaran secara klinis

3. Mengevaluasi hasil supervisi pembelajaran

4. Mengolah hasil hasil supervisi pembelajaran

5. Malakukan simulasi tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran dengan teknik

coaching.

6. Mengaplikasikan penilaian otentik dalam supervisi pembelajaran dan

manajerial.

7. Melakukan pembelajaran yang mandiri, kreatif, kerja sama, dan tanggung jawab

C. Kompetensi Inti Peserta Yang Harus Dicapai

Berdasarkan Indikator Ketercapaian Tujuan, maka kompetensi inti yang harus
dicapai peserta setelah mengikuti pelatihan adalah sebagai berikut:.

1. Memiliki pengetahuan tentang supervisi pembelajaran dalam Kurikukum
2013

2. Memiliki pengetahuan tentang penilian otentik untuk meningkatkan
kreativitas.

3. Memiliki keterampilan melakukan coaching dengan mneggunakan model
GROW ME untukj menyelesaikan permasalahan pembelajaran.

4. Memiliki keterampilan melaksanakan penilaian autentik untuk meningkatkan
kreatifitas.

5. Memiliki keterampilan berkomunikasi lisan dan tulis dengan runtut, benar,
dan santun dalam menyampaikan ide, gagasan dan pendapat.

6. Memiliki sikap terbuka dan dapat menerima model supervisi pembelajaran
sesuai Kurikulum 2013.

D. Hasil Kerja Peserta Selama Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan pengawas sekolah mampu mewujudkan
hasil kerja selama pelatihan secara kolektif:
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1. Laporan hasil diskusi tentang tujuan, prinsip dan model supervisi
pembelajaran dan supervisi manajerial.

2. Laporan hasil diskusi tentang simulasi dan model supervisi pembelajaran
klinis.

3. Laporan hasil diskusi tentang simulasi coaching dengan GROW ME model.

4. Laporan hasil kerja kelompok tentang pengembangan instrumen supervisi
akademik dan manajerial.

5. Rencana Tindak Lanjut (RTL) pelatihan yang berisi berupa rencana
pelaksanaan pendampingan.

E. Struktur Program Diklat Implementasi Kurikulum 2013 bagi
Pengawas Sekolah.

Tabel 1. Struktur Program Diklat Implementasi Kurikulum 2013 bagi Pengawas Sekolah

No. MATA DIKLAT Alokasi Waktu
(JP)

1 KONSEP KURIKULUM 2013 4
• Rasional 0,5
• Elemen perubahan Kurikulum 2013 0,5
• SKL, KI dan KD 2
• Strategi Implementasi Kurikulum 2013 1

2 ANALISIS MATERI AJAR SEMESTER I
• Konsep pembelajaran Tematik pada proses dan hasil belajar 3
• Analisis Buku Guru (Kesesuaian, Kecukupan, dan Kedalaman Materi

Analisis Buku Siswa (Kesesuaian, Kecukupan, dan Kedalaman
Materi )

5

3 PERANCANGAN MODEL BELAJAR SEMESTER I 8

• Perancangan RPP (aktivitas belajar dengan pendekatan
scientific), Analisis dan Pemilihan Model Pembelajaran

5

• Perancangan Penilaian (Tes, Portofolio serta rancangan
penerapan Authentic Asessment)

3

4 PRAKTEK PEMBELAJARAN TERBIMBING 24

• Simulasi Pembelajaran (aktivitas siswa belajar dan guru) 8

• Peer Teaching (perencanaan bersama, observasi, dan refleksi:
menggunakan APKG)

16

5 SUPERVISI PEMBELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 10
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No. MATA DIKLAT Alokasi Waktu
(JP)

6.a PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU
( SD )

(8*)

6.b PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DAN TERPADU
(SMP)

(8*)

6.c PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  BERDASARKAN PEMINATAN
(SMA/SMK)

(8*)

7 PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

• Penjelasan Strategi Pendampingan Implementasi Kurikulum
2013

4

8 EVALUASI PESERTA

• Pre-test 2

• Post-test 2

JUMLAH 70

(8*) : Dilaksanakan secara paralel sesuai dengan jenjang satuan pendidikan

F. Penilaian

1. Penilaian Peserta

a. Aspek yang dievaluasi

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat

penguasaan kompetensi peserta yang dilakukan dengan menggunakan

metode authentic assessment, Evaluasi dilakukan pada awal, proses dan

akhir pelatihan. Aspek yang dievaluasi terdiri dari aspek sikap, pengetahuan

dan keterampilan.

b. Pelaksanaan evaluasi

1) Penialain awal (pre test), dilakukan untuk mengukur kemampuan awal
peserta. Pre test dilakukan dengan menggunakan instrumen tes.

2) Penilaian proses, dilakukan melalui pengamatan terhadap performasi

peserta pada saat praktik terbimbing, dengan menggunakan instrumen

pengamatan. komponen yang dinilai meliputi persiapan, pelaksanaan

dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan aspek yang dinilai meliputi: 1)
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keterampilan psikomotor (tindakan fisik dan motorik), 2) keterampilan

reaktif (respon yang efektif) 3), keterampilan interaktif (sosial dan

efektivitas komunikasi), 4) kontribusi individu dalam kelompok, 5)

kepemimpinan dalam kelompok 6) produk yang dihasilkan.

3) Penilaian sikap, dilakukan dengan mengamati peserta sejak awal sampai

akhir Pelatihan untuk melihat: keikutsertaan, kedisiplinan, keaktifan,

keseriusan, komitmen, kesantunan, dan tanggung jawab.

4) Penilaian akhir (post test), dilakukan dengan menggunakan instrumen

tes. Post test dilakukan pada setiap akhir mata Pelatihan untuk

mengetahui kemampuan kognitif peserta.

c. Kriteria evaluasi

 Nilai post test setiap mata Pelatihan inimal ≥ 70

 Nilai performasi minimal ≥70

 Nilai sikap minimal baik ≥ 70

 Peserta diwajibkan mengikuti tatap muka minimal 95 % dari total jam
tatap muka pada In Service Learning

d. Nilai akhir

Penentuan nilai akhir untuk menentukan kelulusan peserta ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

Rumus Nilai Akhir

Kualifikasi nilai kelulusan peserta Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013

bagi Sekolah diatur sesuai dengan table berikut ini.:

Nilai akhir Pelatihan = 30% post Test + 30% sikap + 30% Nilai performansi
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Tabel 8. Kualifikasi Nilai Kelulusan Peserta

NILAI PREDIKAT
92.50 -100 Sangat Memuaskan
85.00-92.49 Memuaskan
77.50-84.99 Baik Sekali
70.00-77.49 Baik
< 70.00 Tidak Lulus

Sumber: Perkalan No. 18 Tahun 2010

2. Evaluasi Nara Sumber/Fasiltator

Evaluasi nara sumber/fasiltator adalah sebagai umpan balik bagi nara

sumber/fasilitator dalam meningkatkan pelayanannya kepada peserta. Evaluasi

dilakukan oleh peserta.

Komponen yang dievaluasi meiputi:
a. Pencapaian tujuan pelatihan
b. Sistematika penyajian
c. Penguasaan materi pelatihan
d. Penyajian materi
e. Ketepatan waktu
f. Penggunaan metode pelatihan
g. Penggunaan media pelatihan
h. Sikap dalam penyajian
i. Cara menjawab pertanyaan peserta
j. Penggunaan bahasa jelas dan mudah dimengerti
k. Pemberian motivasi kepada peserta
l. Kerapian berpakaian

G. Panduan Penggunaan Materi Pelatihan Kurikulum 2013

Jenis bahan dan lembar kerja untuk masing-masing materi pelatihan dapat

dilihat dibawah ini. Beberapa dokumen pelatihan digunakan sebagai acuan

untuk beberapa materi pelatihan sebagaimana tercermin dalam kodefikasi

bahan pelatihan.
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Tabel 2: Daftar dan Kodefikasi Materi Pelatihan

NO. MATERI PELATIHAN KODE

1. Model Supervisi Pembelajaranpada Kurikulum 2013
Bahan Tayang Konsep dasar ,tujuan dan model supervisi

pembelajaran dan supervisi manajerial PPT- 5.1

Lembar
Kerja/Rubrik

 Konsep dan Tujuan Supervisi
Pembelajaran dan Manajerial

 Model Supervisi Pembelajaran Klinis
 Review Instrumen Supervisi

Pembelajaran dan manajerial
 Simulasi Pemecahan Kasus Supervisi

Pembelajaran

LK-5.1

LK 5.2
LK-5.3

LK 5.4

Hand Out Modul Bahan Ajar Supervisi Pembelajaran
dan manajerial (KB 1, topik 1 dan 2) HO-5.1

Video Tayangan Video Model Supervisi V-5.1
Dokumen Instrumen PKG

Isntrumen PKKS
D-5.1
D-5.2

2. Simulasi model supervise pembelajarandan penilaian otentik
Bahan Tayang Teknik Coaching dengan Model GROW

ME) PPT-5.2.

Lembar
Kerja/Rubrik

 Simulasi Model Supervisi Pembelajaran
 Teknik Coaching Model GROW ME
 Penilaian Otentik
 Penyusunan Action Plan atau RTL

LK-5.5
LK-5.6
LK-5.7
LK-5.8

Hand Out Modul Bahan Ajar Supervisi Pembelajaran
(KB 2, topik 3 dan 4) HO-5.2

Video Model Feedback Coaching V-5.2

Keterangan:

PPT : Powerpoint presentation
LK : Lembar kerja
R : Rubrik
HO : Hand Out
V : Video

D : Dokumen

Catatan Kodefikasi:

1. PPT-5.1. artinya bahan presentasi ini digunakan saat menyampaikan
Materi Pelatihan 5.1 (Konsep dasar, tujuan dan model supervisi
pembelajaran) bila fasilitator merasa  perlu melakukan presentasi atau
dapt digunakan sebagai bahan diskusi peserta pelatihan.

2. HO-5.1 artinya Bahan Ajar Supervisi Pembelajaran yang digunakan sebagai
acuan atau untuk membantu peserta baik selama proses atau sebelum
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proses mengerjakan lembar kerja atau untuk menyelesaikan permasalah
berkaitan dengan materi:

 Konsep dan Tujuan Supervisi Pembelajaran
 Model Supervisi Pembelajaran
 Simulasi Supervisi Pembelajaran
 Penilaian Otentik untuk Meningkatkan Kreativitas

POS/SOP MATERI PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
BAGI PENGAWAS SEKOLAH

SOP MATERI PELATIHAN

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

PENGAWAS SEKOLAH
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BAGIAN II
MATERI PELATIHAN 5

Supervisi Pembelajaran pada Kurikulum 2013

A. Model supervisi pembelajaran padakurikulum 2013 bagi guru
dankepalasekolah
1. Topik 1: Konsep Dasar dan Tujuan Supervisi Pembelajaran dan

Manajerial
2. Topik 2: Model Supervisi Pembelajaran

B. Simulasi Model Supervisi Pembelajaran dan Penilaian Otentik
1. Topik 1: Simulasi Supervisi Pembelajaran

2. Topik 2: Penilaian dalam Supervisi Kurikulum 2013

1.



16

MATERI PELATIHAN 1 :

SUPERVISI PEMBELAJARAN DAN MANAJERIAL IMPLEMENTASI
KURIKULUM 2013

A. KOMPETENSI

Peserta pelatihan dapat:

1. Mengidentifikasi konsep dan tujuan supervisi pembelajaran dan supervisi
manajerial implementasi kurikulum 2013

2. Menyusun rancangan supervisi pembelajaran yang bersifat klinis yang
relevan dengan tuntutan kurikulum 2013

3. Melaksanakan simulasi model supervisi pembelajaran klinis pada kurikulum
2013

4. Mengaplikasikan evaluasi dalam supervisi pembelajaran dan supervisi
manajerial.

5. Memiliki sikap terbuka dan dapat menerima model supervisi pembelajaran
dan supervisi manajerial sesuai Kurikulum 2013.

B. LINGKUP MATERI

1. Konsep dan Tujuan Supervisi Pembelajaran dan Manajerial
2. Model Supervisi Pembelajaran Klinis
3. Teknik Coaching Model Grow Me
4. Penilaian pada implementasi Kurikulum 2013

C. INDIKATOR

1. Mengidentifikasi relevansi aspek tujuan, metode, materi dan instrumen
supervisi pembelajaran dan manajerial pada kurikulum 2013.

2. Mempraktekan model supervisi pembelajaran secara klinis
3. Mengevaluasi hasil supervisi pembelajaran
4. Mengolah hasil hasil supervisi pembelajaran
5. Malakukan simulasi tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran dengan teknik

coaching.
6. Mengaplikasikan penilaian otentik dalam supervisi pembelajaran dan

manajerial.
7. Melakukan pembelajaran yang mandiri, kreatif, kerja sama, dan tanggung

jawab.

D. PERANGKAT PELATIHAN

1. Bahan tayang
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a. Konsep dasar, tujuan dan model supervisi pembelajaran dan supervisi
manajerial

b. Teknik Coaching dengan Model GROW ME)

2. Lembar Kerja:
a. Konsep dan Tujuan Supervisi Pembelajaran dan Manajerial
b. Model Supervisi Pembelajaran Klinis
c. Review Instrumen Supervisi Pembelajaran dan manajerial
d. Simulasi Pemecahan Kasus Supervisi Pembelajaran

3. Handout:
Bahan Ajar Supervisi Pembelajaran dan manajerial
a. Konsep dan Tujuan Supervisi Pembelajaran dan Manajerial
b. Model Supervisi Pembelajaran
c. Simulasi Model supervisi pembelajaran (coaching)
d. Penilaian dalam Supervisi Kurikulum 2013

4. Video:
a. Video Model Supervisi
b. Model Feedback Coaching

5. Lembar Kerja:
a. Konsep dan tujuan supervisi pembelajaran
b. Model supervisi pembelajaran klinis
c. Review instrumen supervisi pembelajaran /PKG/PKPS
d. Kasus supervisi pembelajaran
e. Analisis model dan rubrik coaching
f. Simulasi feedback teknik coaching model GROW ME
g. Penilaian dalam supervisi kurikulum 2013
h. Rencana tindak lanjut

6. Instrumen :
a. PK Guru dan PK Kepala Sekolah
b. Rubrik

7. ATK:
a. Kertas Karton
b. Spidol
c. Solo tape dan double tape



18

A. Skenario Kegiatan Pembelajaran

PERUBAHAN SIKAP
(MINDSET)

KETERAMPILAN
MERENCANAKAN

SUPERVISI

KETERAMPILAN
MELAKUKAN
SUPERVISI

KETERAMPILAN
MELAKUKAN

EVALUASI

Tiga tujuan utama, yakni (1) bagaimana cara mengubah sikap pengawas sekolah pada pelatihan ini, (2)
pengetahuan apa saja yang harus dikuasai, dan (3) keterampilan apa saja yang harus dilatihkan

INDIKATOR

MATERI

• Perubahanmindset
• Studi kasus supervisi implementasi

kurikulum
• Best practice supervisi kurikulum

yang inspiratif

PROSES/
AKTIVITAS

• Memilih model supervisi pembelajaran
dan manajerial dalam implementasi
kurikulum 2013

• Menetapkan instrumen supervisi
pembelajaran dan manajerial untuk
(pendekatan saintifik, project based,
problem based, inquiry learning,
tematik terpadu, peminatan peserta
didik)

• Memilih teknik pemberian balikan
supervisi pembelajaran yang tepat

• Menunjukkan perlilaku
mendukung kurikulum 2013

• Berinsiatif untuk berkreasi
dalam  pengawasan
impelementasi kuriukulum
2013

• Berinisiatif untuk melakukan
pendampingan implementasi
kurikulum 2013

• Menerapkan model supervisi
klinis dan manajerial dalam
implementasi kurikulum 2013

• Menerapkan instrumen supervisi
pembelajaran (penerapan
pendekatan saintifik, project
based, problem based, inquiry
learning, tematik terpadu, dan
peminatan)

• Menerapkan pemberian balikan
supervisi dengan teknik  coaching
model GROW ME

• Mengevaluasi penerapan
model supervisi pembelajaran
dan manajerial

• Mengevaluasi efektitivitas
instrumen supervisi
pembelajaran (dalam
penerapan pendekatan
saintifik, project based,
problem based, inquiry
learning , tematik terpadu dan
peminatan).

• Latihan mengevaluasi penerapan
model supervisi pembelajaran dan
manjerial dalam implemenatasi
kurikulum 2013

• Latihan mengevaluasi efektitivitas
instrumen supervisi pembelajaran dan
manajerial dalam penerapan
(pendekatan saintifik, project based,
problem based, inquiry learning,
temtik terpadu, dan peminatan)

• Latihan mengevaluasi penerapan
pemberian balikan supervisi dengan
teknik  coaching model GROW ME

• Latihan menerapkan model supervisi
klinis dalam penerapan

• Rubrik pengamatan  tayangan dan
simulasi

• Latihan menerapkan teknik coaching
model GROW ME

• Diskusi model-model supervisi
• Identifikasi dan diskusi instrumen

supervisi yang relevan
• Meyusun rencana supervisi
• Diskusi  dan tanya jawab

pembelajaran tematik terpadu dan
peminatan.

• Melakukan refleksi

• Mengalisis tayangan video model supervisi
dan pemberian feedback teknik coaching

• Diskusi dan tanya jawab
• Simulasi supervisi klinis dengan teknik

coaching model GROW ME
• Kerja kelompok dan diskusi review

instrumen supervisi pembelajaran
penerapan pendekatan saintifik, project
based, problem based, inquiry learning,
tematik terpadu, dan peminatan).

• Melakukan refleksi

• Kerja kelompok penyusunan
instrumen

• Praktek melakukan penilaian
• Menganalisis hasil penilaian
• Menyusun tindak lanjut
• Melakukan refleksi

• Model supervisi klinis dan
supervisi manajerial

• Teknik  coaching model GROW ME
• Jenis-jenis penilaian kurikulum

2013
• Instrumen supervisi pembelajaran

dan manajerial (PK Guru/PK
Kepala Sekolah)

• Apreasiasi dan diskusi esensi
perubahan kurikulum

• Diskusi  dan tanya jawab tentang kasus
dan best parctice supervisi

• Melakukan refleksi

Materi Pelatihan: Supervisi pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013

Alokasi Waktu: 10 JP (@ 45 MENIT)

TAHAPAN
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU

Persiapan Fasilitator mengecek kelengkapan alat pembelajaran, seperti
LCD Projector, Laptop, File, Active Speaker, dan Laser Pointer,
atau media pembelajaran lainnnya.

Kegiatan Pengkondisian Peserta (10’ )
Pendahuluan Perkenalan 2’

4’

4’

Fasilitator menjelaskan nama, tujuan, kompetensi, indikator,
alokasi waktu, dan skenario kegiatan pembelajaran materi
pelatihan Supervisi pembelajaran pada implementasi
kurikulum 2013
Fasilitator memotivasi peserta agar serius, antusias, teliti, dan
bekerja sama saat proses pembelajaran berlangsung.

Kegiatan Inti A. Model supervisi pembelajaran dan manajerial pada
kurikulum 2013 bagi guru dan kepalasekolah

( 200’)

Fasilitator membimbing, memantau dan membina serta
memberi instruksi peserta dalam melakukan eksplorasi,
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TAHAPAN
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU

elaborasi dan konfirmasi sikap, pengtahuan dan keteramplan
peserta berkenaan dengan supervisi pembelajaran dan
manajerial melalui pendekatan andragogi dengan kegiatan
sebagai berikut:
1. Melakukan diskusi dan tanya jawab tentang pemahaman

dan pengalaman tentang konsep dan tujuan supervisi
pembelajaran (LK-5.1):
 Menuliskan tugas-pokok sebagai pengawas sekolah

berkaitan denganimplementasi kurikulum di sekolah.
 Menuliskan alasan pentingnya peran supervisi

pembelajaran dan manjerial dalam implementasi
kurikulum di sekolah.

 Mendiskusikan aspek-aspek atau standar-standar yang
harus menjadi fokus kegiatan supervisi pembelajaran
dan manajerial dalam implementasi kurikulum 2013.

 Menyimpulkan pemahaman yang berkaitan dengan
supervisi pembelajaran dan manjerial dalam konteks
implementasi krikulum 2013.

 Secara berkelompok, mengisi tabel dengan potensi
masalah (masalah yang mungkin muncul) yang mungkin
dihadapi oleh guru dan kepala sekolah dalam
mengiplementasikan kurikulum 2013 dan menuliskan
pula solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk
memecahkan masalah-masalahyang muncul.

 Menuliskan konsekswensi atau dampak terhadap tugas
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pembimbingan dan pelatihan yang harus dilakukan
pengawas sekolah.

 Mendiskusikan perubahan sikap yang harus dilakukan
oleh pengawas sekolah terhadap implementasi
kurikulum 2013

 Deskripsikan sikap pengawas sekolah (masing-masing
peserta terhadap implementasi kurikulum 2013

 Mempresentasikan atau memajankan di dinding hasil
kerja kelompok untuk mendapatkan masukan dari
kelompok lain, dan menuliskan pula masukandari
kelompok lain.

2.Melaksanakan diskusi dan kerja kelompok tahapan model
supervisi pembelajaran klinis (LK-5.2)

 Menuliskan pemahaman yang berkaitan dengan
supervisi pembelajaran secara klinis.

 Membuatpeta konsep tahapan kegiatan supervisi
pembelajaran secara klinis dalam implementasi
kurikulum 2013

 Menuliskan aspek-aspek yang harus menjadi fokus
perhatian kegiatan supervisi pembelajaran secara

(70’)

5’

5’

5’

10’

10’

5’

5’

5’

10’

(30’)

5’

10’

10’
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TAHAPAN
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU

klinis berikut alasannya dalam setiap tahapan
 Peserta mempresentasikan atau memajankan di

dinding hasil kerja kelompok untuk mendapatkan
masukan dari kelompok lain.

3. Mengkajidan mereview instrumen supervisi pembelajaran
/PKG/PKPS (LK-5.3):
 Secara berkelompok, peserta memilih dan

mempelajarilah salah satu contoh instrumen supervisi
pembelajaran,instrumen PK Guru atau instrumen PKKS,
kemudian menuliskan masukan agarinstrumen-
instrumen tersebut lebih relevan dengan kurikulum
2013

 Secara berkelompok, menuliskan relevansi antara
tujuan, metode, fokus materi dan instrumen supervisi
pembelajaran yang bersifat klinis/PKG/PKKS untuk
mengawal implementasi kurikulum 2013.

 Menuliskan pendapat tentag contoh instrumen
supervisi pembelajaran/ PKG/PKKS yang dapat
meningkatkan proses pembelajaran siswa lebih aktif,
kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan
dengan menggunakan pendekatan tematik dan/atau
tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan
disvovery dan/atau project based learning

 Menuliskan juga pendapat tentang contoh instrumen
supervisi pembelajaran/PKG/PKKS dapat memotret
proses pembelajaran peserta didik dalam kegiatan
mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan
mempresentasikannya dengan menggunakan
pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu
dan/atau saintifik dan/atauinkuiri dan disvovery
dan/atau project based learning.

 Secara berkelompok, membuatl review atau revisi
instrumen supervisi pembelajaran dan/atau rubrik PK
Guru/PKKS agar lebih relevan, efektif dan efisien.

 Mempresentasikan atau memajankan di dinding hasil
kerja kelompok untuk mendapatkan masukan dari
kelompok lain dan menuliskan masukan yang diberikan
dan diperoleh.

4. Diskusi berdasarkan kasus supervisi pembelajaran (LK-5.4)
 Membaca kasus yang diberikan fasilitator dengan

seksama.
 Berdasarkan pengalaman, menuliskan komentar

terhadapkegiatan supervisi pembelajaran yang
dilakukan oleh seorang pengawas sekolah.

 Membandingkan komentar dengan anggota kelompok

5’

(60’)

10’

10’

10’

10’

10’

10’

(40’)
5’

5’
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TAHAPAN
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU

dan menuliskan kesimpulan tentang kegiatan
supervisi pembelajaran yang baik.

 Secara berkelompok, mengamati dan menuliskan
kelebihan dan kelemahan tayangan video pelaksanaan
supervisi pembelajaran yang diberikan fasilitator (V-
5.1).

 Secara berkelompok, memberi masukan terhadap
kelemahan yang ditemukan.

 Memajankan hasil kerja kelompok untuk mendapat
masukan dari kelompok lain dan menuliskan masukan
yang diperoleh dari kelompok lain.

5’

10’

10

5’
B. Simulasi Model Supervisi Pembelajaran dan Penilaian

pada Kurikulum 2013.
230’

Fasilitator membimbing, memantau dan membina serta
memberi instruksi peserta dalam melakukan eksplorasi,
elaborasi dan konfirmasi pemahaman dan pengalaman
peserta berkenaan dengan supervisi pembelajaran dan
pengembangan penilaian kurikulum 2013, melalui pendekatan
andragogi dengan kegiatan sebagai berikut:

5.Melakukan diskusi terfokus dan kerja kelompok untuk
menganalisi model dan rubrik coaching(LK-5.5):

 Mengamati model pembinaan (coaching) guru dan
kepala sekolah dengan model GROW ME.

 Mendiskusikan dalam kelompok dan tuliskan
maksudsetiap kata G-R-O-W- M-E.

 Mengamati video yang ditunjukkan fasilitator,
Menuliskan dan menyimpulkan, apakah video tersebut
sudah memenuhi langkah GROW ME model tersebut.
(V.2)

 Menuliskan pesan moral atau karakter yang dapat
diperoleh dari video coaching tersebut baik dari coach
maupun coachee.

 Mempelajari dan membedakan nuansa pertanyaan
berikut, selanjutnya berikan tanda (√) pada pertanyaan
yang paling cocok untuk coaching

 Membuat pertanyaan-pertanyaan non direktif atau
pertanyaan yang menggali kedasaran sesuai dengan
konsep coaching berkaitan dengan masalah-masalah
yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum
2013.

 Mendiskusikanlah dalam kelompok kecil, aspek apa saja
yang semestinya dinilai dari seorang coach ketika
melakukan coaching.

 Menyusun rubrik penilaian berdasarkan aspek-aspek

(45’)

5’

5’

5’

10’

5’

5’

5’

5’

5’
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TAHAPAN
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU

tersebut
 Membandingkan rubrik tersebut dengan contoh rubrik

yang diberikan fasilitator, dan membuat revisinya.

6. Melaksanakan simulasi feedback menggunakan teknik
coaching model GROW ME berdasarkan kasus yang
diberikan dan menilainya dengan menggunakan rubrik
(LK-5.6)
 Mempelajari kasus yang diberikan fasilitator dengan

seksama (LK.6).
 Memdiskusikan dalam kelompok, persiapan yang akan

dilakukan dalam pertemuan coaching berdasarkan
kasus.

 Menuliskan langkah-langkah yang akan dilakukan
dalam pertemuan coaching.

 Menuliskan penyebab kesenjangan antarakondisi
Guru A dengan harapan yang diinginkan.

 Menuliskan solusi dan tindakanyang akan diusulkan
kepada Guru A.

 Setiap kelompok melakukan simulasi coaching yang
telah direncanakan.

 Melakukan refleksi dan mengungkapkannya dengan
menggunakan slogan dan simbol atau gambar
tertentu tentang pelaksanaan coaching, dibimbing
oleh fasilitator.

7. Penilaian dalam kurikulum 2013 (LK-5.7):
 Mengidentifikasi dan mengklasifikasi teknik dan bentuk

penilaian untuk mendukung implementasi kurikulum
2013 (otentik, penilaian diri dan portofolio)

 Mendiskusikan dalam kelompok tentang aspek dan
teknik atau bentuk instrumen untuk menilai perubahan
mindset (sikap), keterampilan dan pengetahuan guru
dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
pembelajaran dalam kurikulum 2013.

 Mendiskusikan dalam kelompok tentang aspek dan
teknik atau bentuk instrumen untuk menilai perubahan
mindset (sikap), keterampilan dan pengetahuan kepala
sekolah dalam mengelola perubahan, kepemimpinan
dan supervisi pembelajaran, dan budaya sekolah
kurikulum 2013.

 Menuliskan konsekwensi logis terhadap tugas pengawas
sekolah berkaitan dengan perubahan pengelolaan
penilaian dalam kurikulum 2013

8. Diskusi dan kerja kelompok menyusun rencana tindak
lanjut implementasi implementasi kurikulum (LK-5.8)

(105’)

10’

10’

10’

10’

10’

45’

10’

(45’)
5’

10’

20’

10’
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TAHAPAN
KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN WAKTU

 Mendiskusikan dan menuliskan rencana tindak lanjut
(RTL) sebagai pengawas sekolah setelah mengikuti
pelatihan.

 Menuliskan hal-hal yang akan segera dilakukan peserta
dalam format Action Plan/RTL yang diberikan fasilitator.

 Membandingkanhasil kerja kelompok untuk
mendapatkan masukan dari kelompok lain, serta
menuliskan masukan yang diberikan dan juga yang
diperoleh.

(20’)

5’

10’

5’
Kegiatan Penutup Membuat rangkuman materi pelatihan

20’
Refleksi dan umpan balik tentang proses pembelajaran.
Fasilitator mengingatkankan peserta agar membaca referensi
yang relevan.
Fasilitator menutup pembelajaran.
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B. Materi Pelatihan 1: Konsep dan Tujuan Supervisi Pembelajaran

Langkah Kegiatan Inti:

Brainstorming tugas
pokok pengawas dan
supervisi
pembelajaran
kurikulum 2013

Diskusi aspek,
masalah dan solusi
supervisi
pembelajaran dalam
konteks kurikulum
2013

Melaporkan atau
memajankan hasil
diskusi

15 Menit 45 Menit 15 Menit

a. Brainstorming tugas pokok pengawas dan supervisi pembelajaran kurikulum

2013

 Fasilitator meminta tiap peserta menuliskan tugas-pokok sebagai pengawas

sekolah berkaitan dengan implementasi kurikulum di sekolah.

 Fasilitator meminta alasan pentingnya peran supervisi pembelajaran dan

supervisi manajerial dalam implementasi kurikulum di sekolah.

b. Diskusi aspek, masalah dan solusi supervisi pembelajaran dan supervisi

manjerial dalam konteks kurikulum 2013

 Peserta mendiskusikan aspek-aspek yang harus menjadi fokus kegiatan

supervisi pembelajaran dan manajerial dalam implementasi kurikulum 2013.

 Fasilitator meminta menyimpulkan pemahaman yang berkaitan dengan

supervisi pembelajaran dan manajerial dalam konteks implementasi krikulum

2013.
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Tujuan Supervisi Pembelajaran

Zepeda (2007) defined the aim of
instructional supervision is: promoting
teachers growth and learning, ultimately
leading to students growth and learning.

The intents of instructional supervision
are formative, concerned with ongoing,
developmental, and differentiated
approaches that enable teachers to learn
from analyzing and reflecting on their
classroom practices with the assistance of
another professional (Glathorn, 1984,
1990; Glickman, 1990).

Definisi Umum

Supervisi pembelajaran
(instructional supervision):

bantuan yang diberikan kepada
guru untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran

PPT-5.1
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 Peserta secara berkelompok, mengisi tabel dengan potensi masalah (masalah
yang mungkin muncul) yang mungkin dihadapi oleh guru dan kepala sekolah
dalam mengiplementasikan kurikulum 2013 dan menuliskan pula solusi-solusi
yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

 Peserta secara berkelompok menuliskan konsekswensi atau dampak
terhadap tugas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pembimbingan dan
pelatihan yang harus dilakukan pengawas sekolah.

 Peserta secara berkelompok mendiskusikan perubahan sikap yang harus
dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap implementasi kurikulum 2013

 Masing-masing peserta mendeskripsikan perubahan sikap terhadap
implementasi kurikulum 2013.

c. Melaporkan atau memajankan hasil diskusi
 Peserta mempresentasikan atau pajangkan di dinding hasil kerja kelompok

untuk mendapatkan masukan dari kelompok lain, dan tuliskan pula masukan
dari kelompok lainya.

27
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SUPERVISI PEMBELAJARAN DAN SUPERVISI MANAJERIAL
PADA KURIKULUM 2013

A. Latar Belakang

Materi supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial sangat penting bagi

pengawas sekolah untuk mengawal suksesnya implementasi kurikulum 2013,

khususnya dalam melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran yang

dilakukan oleh guru dan dalam membantu kepala sekolah dalam melakukan

supervisi pembelajaran kepada guru-guru disekolah yang dipimpinnya serta

bagiamna pengelola sumber daya sekolah unruk menunjang kualitas proses

pembelajaran. Untuk itu pengawas sekolah harus memiliki kemampuan untuk

memilih dan melakukan model supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial

yang paling relevan dengan tuntutan implementasi kurikulum 2013 di sekolah

binaan masing-masing.

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman tentang model

supervisi pembelajaran dan supervisi manajerial tersebut pengawas sekolah

perlu melakukan praktek melakukan perencanaan, melaksanakan atau

simulasi, mengevaluasi serta membuat tindak lanjutnya. Dalam kaitan dengan

kegiatan simulasi supervisi pembelajaran dan manajerial, pengawas sekolah

juga perlu memahami teknik dan bentuk penilaian yang tepat dalam

implemenetasi kurikulum 2013, seperti penilian otentik, portofolio dan

penilaian diri.

B. Konsep Supervisi Pembelajaran dan Supervisi Manajerial

Supervisi pembelajaran secara umum merupakan bantuan profesional

kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga guru

dapat membantu peserta didik untukbelajar lebih aktif, kreatif, inovatif, efektif,

efisein dan menyenangkan. Dalam konteks kurikulum 2013, kualitas proses

HO-5.1.a
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pembelajaran yang harus ditingkatkan adalah bagaiman guru membantu

peserta didik untuk meningkatkan kemampuan kreativitas mereka melalui

kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring

dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi pembelajaran ini harus

dilakukan secara terencana.

Selain itu, kegiatan supervisi pembelajaran harus membantu guru agar

mampu melakukan proses pembelajaran yang berkualitasagar dapat

meningkatkan hasil belajarpeserta didik sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan dengan mandiri. Hal ini senada dengan pendapat Spears (1953)

yang menyatakan bahwa supervisi pembelajaran merupakan “...the process of

bringing about improvement in instruction by working with people who are

helping the pupils. It is a process of stimulating growth and a means of helping

teachers to help themselves....”Artinya, bahwa supervisi pembelajaran

merupakan proses mengupayakan peningkatan proses pembelajaran melalui

kerjasama dengan orang yang membimbing peserta didik, proses melakukan

stimulasi perkembangan, dan sebagai media bagi guru untuk memperbaiki diri.

Dengan demikian, supervisi pembelajaran lebih menekankan pada memberi

doronganperbaikan mandiri guru dalam meningkatkan proses pembelajaran.

Fungsi dukungan dalam supervisi pembelajaran adalah menyediakan

bimbingan profesional dan bantuan teknis pada guru untuk meningkatkan

proses pembelajaran. Logikanya, dengan mengajar lebih baik berarti

membantu peserta didik untuk belajar lebih bermakna, lebih berkualitas, lebih

cepat, lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih banyak, lebih aplikatif dan

efektif.

Dalam konteks implementasi kurikulum 2013, kegiatan untuk membantu

peserta didik tersebut diharapkan dapat memberi pengalaman proses

pembelajaran yang tidak hanya meningkatka npengetahuan saja, tetapi harus

meningkatkan kreativitas, inovasi, berfikir kritis, dan berkarakter kuat,

diantaranya bertanggung jawab, mandiri, toleran, produktif, bekerja sama, dan

lain-lain, disamping dukungan kemampuan memanfaatkan informasi dan

berkomunikasi. Oleh karena itu, guru membutuhkan bantuan dan dukungan
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dalam memahami dan mempraktekkan strategi dan teknik pembelajaran yang

dapat meningkat hasil belajar peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Beberapa upaya yang dapat mendukung guru adalah meningkatkan

proses pembelajaran, diantaranya:

1. Menggunakan buku petunjuk guru dan buku peserta didik dan bahan

pembantu lainnya secara efektif.

2. Mengembangkan metodologi dan teknik pembelajaran yang bervariasi dan

fleksibel sesuai dengan tujuan.

3. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

4. Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.

5. Mengenali karakteristik peserta didik baik fisik, psikis, bakat, minat,

maupun kebutuhannya sebagai bahan pertimbangan proses pembelajaran

yang akan dilakukan.

6. Meningkatkan kemampuan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan

membentuk jejaring.

7. Mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat, teliti, dan holistik.

8. Mengoptimalkan informasi dan teknologi untuk meningkatkan inovasi dan

kreatifitas layanan pembelajaran.

9. Melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.

Dalam konteks kurikulum 2013, upaya tersebut terutama untuk

menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik. Oleh karena itu prinsip pembelajaran yang digunakan harus memiliki

mengarahkan: (1) peserta didik mencari tahu; (2) berbasis aneka

sumberbelajar; (3) penggunaan pendekatan ilmiah; (4) pembelajaran berbasis

kompetensi; (5) pembelajaran terpadu; (6) pembelajaran dengan jawaban

yang kebenarannya multi dimensi; (7) pembelajaran keterampilan aplikatif; (8)

keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental
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(softskills); (9) pembelajaran pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik

sebagai pembelajar sepanjanghayat; (10) 10. pembelajaran yang menerapkan

nilai keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas,

(11) pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat;

(12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru,

siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; (13) pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan

latar belakang budaya peserta didik.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran supervisi

pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dielaborasi. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki

lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui

aktivitas“ menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan

mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas“ mengingat,

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan

diperoleh melaluiaktivitas“ mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji,

dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan

turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat

pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran),

dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran

berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk

mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual,

baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan

pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan

masalah (project based learning).

Supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek

pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan

efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan,

penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM)

kependidikan dan sumberdaya lainnya. Dalam melaksanakan fungsi supervisi
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manajerial, pengawas Sekolah berperan sebagai: (1) kolaborator dan

negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen

Sekolah, (2) asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis

potensi Sekolah, (3) pusat informasi pengembangan mutu Sekolah, dan (4)

evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

Prinsip-prinsip supervisi pembelajaran/akademik dan manajerial pada

hakikatnya tidak berbeda, diantaranya: (1) menjauhkan diri dari sifat otoriter;

(2) mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. (3) bersifat

terbuka, kesetiakawanan, dan informal; (4) berkesinambungan, (5)

demokratis, (6) integral; (7) komprehensif, (8) konstruktif; dan (9) obyektif.

Metode dan teknik supervisi manajerial dapat dilakukan dengan

monitoring dan evaluasi, refleksi dan FGD, metode Delphi, dan workshop.

C. Tujuan Supervisi Pembelajaran dan manajerial

Tujuan supervisi pembelajaran pada prinsipnya sama dengan tujuan

supervisi akademik secara umum. Glickman (1981) menyatakan bahwa

kegiatan supervisi akademik adalah untuk membantu guru mengembangkan

kemampuan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan bagi murid-

muridnya. Dengan demikian tujuan yang paling pokok dalam supervisi

pembelajaran bagaimana guru mencapai tujuan pembalajaran yang telah

ditetapkan.

Selain itu, supervisi pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan

pertumbuhan, pengembangan, interaksi, penyelesaian masalah yang bebas

kesalahan, dan sebuah komitmen untuk membangun kapasitas guru. Unruh

dan Turner (1970) menyatakan bahwa supervisi merupakan sebuah proses

sosial dari stimulasi, pengasuhan, dan memprediksi pengembangan

professional gurudan pengawas sebagai penggerak utama dalam

pengembangan kondisi pembelajaran secara optimum.

Tujuan lainnya dari supervisi pembelajaran menurut beberapa ahli

adalah untuk: (1) meningkatkan interaksi (3) meningkatkan kualitas belajar

peserta didik, (4) membangun kepercayaan, dan (4) mengubah hasil
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pembelajaran dan pengembangan kehidupan yang lebih baik untuk guru dan

peserta didik.

Supervisi manajerial memiliki tujuan untuk memberikan bantuan teknis

dan bimbingan kepada kepala sekolah agar mampu meningkatkan kualitas

kinerjanya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan administrasi sekolah

agar tercipta pengelolaan sekolah yang efektif dalam mendukung

terlaksananya pembelajaran.
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Lengkapilah Lembar Kerja (LK) ini sesuai dengan instruksi masing-masing.

1. Tuliskan tugas-tugas pokok Saudara sebagai pengawas sekolah berkaitan dengan
implementasi kurikulum di sekolah baik dalam aspek supervisi akademik maupun
supervisi manajerial.

2. Tuliskan beberapa alasan pentingnya peran supervisi akademik/pembelajaran dan
manajerial dalam implementasi kurikulum di sekolah.

3. Tuliskan aspek-aspek dan standar-satandar yang harus menjadi fokus kegiatan
supervisi pembelajaran dan manajerial dalam implementasi kurikulum 2013.

NO. SUPERVISI

AKADEMIK/PEMBELAJARAN

SUPERVISI MANAJERIAL

LK-5.1
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4. Simpulkan pemahaman Saudara berkaitan dengan supervisi pembelajaran dan
manajerial dalam konteks implementasi kurikulum 2013?

5. Bandingkan kesimpulan Saudara dengan teman satu kelompok, dan tuliskan poin
penting persamaan dan perbedaannya.

6. Secara berkelompok, isilah tabel berikut dengan dengan potensi masalah (masalah
yang mungkin muncul) yang mungkin dihadapi oleh guru dan kepala sekolah dalam
mengiplementasikan kurikulum 2013 dan tuliskan pula solusi-solusi yang dapat
dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut.

a. Guru:
No Potensi Masalah Solusi Keterangan

b. Kepala Sekolah:
No Potensi Masalah Solusi Keterangan
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7. Apa saja konsekweksi atau dampak terhadap tugas pengawas sekolah dalam
menyusun program, melaksanakan program, evaluasi program dan melakukan
pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah

8. Tuliskan masing-masing perubahan sikap yang harus dilakukan oleh pengawas
sekolah terhadap implementasi kurikulum 2013

9. Deskripsikan sikap Saudara sebagai pengawas sekolah terhadap implementasi
kurikulum 2013

10. Presentasikan atau pajankan di dinding hasil kerja kelompok Saudara untuk
mendapatkan masukan dari kelompok lain, dan tuliskan pula masukan yang
Saudara berikan, dan yang Saudara peroleh.
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Materi Pelatihan 2: Model Supervisi Pembelajaran Klinis

Langkah Kegiatan Inti:

Diskusi model
supervisi
pembelajaran klinis
kurikulum 2013

Membuat peta
konsep tahapan
supervisi
pembelajaran klinis

Melaporkan atau
memajankan hasil

5 Menit 20 Menit 5 Menit

a. Diskusi model supervisi pembelajaran klinis.

 Menuliskan pemahaman yang berkaitan dengan supervisi pembelajaran

secara klinis.

MODEL SUPERVISI

SCIENTIFIC ARTISTIC CLINIC
Didasarkan atas
data (hasil
pengamatan dan
pencatatan yang
teliti, obyektif dan
valid) baru diambil
langkah perbaikan
yang diperlukan

Dilakukan secara
tidak to the point,
pengawas
menggunakan seni
tertentu.

Didasarkan atas
diagnose
kekurangan
(kelemahan=
penyakit) baru
diberikan perbaikan.

SUPERVISI
KLINIS

► Proses membina guruuntuk
memperkecil jurang antara perilaku
mengajarnyata dg perilaku mengajar
yg seharusnya/ideal (Acheson & Gail)

► Menolong guru-guru agar mengerti
inovasi dan mengubah performance
mereka agar cocok dengan inovasi itu
(Lucio, 1979)

CLINICAL = menangani / mendiaknosis
orang sakit

Model supervisi untuk menyelesaikan
masalah tertentu yang sudah
diketahui sebelumnya

PPT-5.2
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b. Membuat peta konsep tahapan supervisi pembelajaran klinis

 Membuat peta konsep tahapan kegiatan supervisi pembelajaran secara

klinis dalam implementasi kurikulum 2013

KARAKTERISTIK
ASPEK SUPERVISI KLINIS SUPERVISI NON KLINIS

(SUPERVISI KELAS)

Prakarsa Datang dari kebutuhan guru. Datang dari kebutuhan
pengawas

Hubungan Kolegial, sederajat, dan interaktif. Atasan-bawahan, tidak
setara.

Sifat Demokratif, fasilitatif. Cenderung direktif,
otokratif.

Sasaran Sesuai dengan kebutuhan/ yang
diajukan guru.

Sesuai dengan keinginan
pengawas.

Ruang lingkup Terbatas, spesifik. Luas, umum.

Tujuan Bimbingan, analitis, deskriptif. Cenderung evaluatif.

Peran Bertanya untuk analisis dan
pengembangan diri.

Memberikan instruksi,
mengarahkan, dan
memberitahu.

Balikan Kesimpulan bersama sesuai dengan
hasil observasi.

Kesimpulan sepihak dari
pengawas.
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b. Membuat peta konsep tahapan supervisi pembelajaran klinis

 Membuat peta konsep tahapan kegiatan supervisi pembelajaran secara

klinis dalam implementasi kurikulum 2013

KARAKTERISTIK
ASPEK SUPERVISI KLINIS SUPERVISI NON KLINIS

(SUPERVISI KELAS)

Prakarsa Datang dari kebutuhan guru. Datang dari kebutuhan
pengawas

Hubungan Kolegial, sederajat, dan interaktif. Atasan-bawahan, tidak
setara.

Sifat Demokratif, fasilitatif. Cenderung direktif,
otokratif.

Sasaran Sesuai dengan kebutuhan/ yang
diajukan guru.

Sesuai dengan keinginan
pengawas.

Ruang lingkup Terbatas, spesifik. Luas, umum.

Tujuan Bimbingan, analitis, deskriptif. Cenderung evaluatif.

Peran Bertanya untuk analisis dan
pengembangan diri.

Memberikan instruksi,
mengarahkan, dan
memberitahu.

Balikan Kesimpulan bersama sesuai dengan
hasil observasi.

Kesimpulan sepihak dari
pengawas.
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b. Membuat peta konsep tahapan supervisi pembelajaran klinis

 Membuat peta konsep tahapan kegiatan supervisi pembelajaran secara

klinis dalam implementasi kurikulum 2013
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 Fasilitator meminta menuliskan aspek-aspek yang harus menjadi fokus
perhatian kegiatan supervisi klinis dalam konteks implementasi kurikulum
2013, mempresentasikan atau memajankan di dinding hasil pembelajaran
secara klinis berikut alasannya dalam setiap tahapan

c. Melaporkan atau memajankan hasil

Peserta kerja kelompok melaporkan atau memajankan hasil kerja untuk

mendapatkan masukan dari kelompok lain.
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perhatian kegiatan supervisi klinis dalam konteks implementasi kurikulum
2013, mempresentasikan atau memajankan di dinding hasil pembelajaran
secara klinis berikut alasannya dalam setiap tahapan
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mendapatkan masukan dari kelompok lain.
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mendapatkan masukan dari kelompok lain.
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MODEL SUPERVISI PEMBELAJARAN KLINIS

Supervisi klinis pada dasarnya merupakan pembinaan kinerja guru dalam

mengelola proses belajar mengajar yangdidesain dengan praktis dan rasional, baik

desain maupun pelaksanaannya dilakukan atas dasar analisis data mengenai

kegiatan-kegiatan di kelas, selanjutnya data tersebut oleh supervisor

dijadikandasar penyusunan rencana, program dan prosedur, sertastrategi

pembinaan guru.

Acheson dan Gall (1987) menyatakan bahwa tujuan supervisi klinis adalah

meningkatkan pengajaranguru dikelas. Tujuan ini dirinci lagi ke dalam tujuan yang

lebih spesifik, yaitu untuk: (1) memberikanumpan balik yang obyektif terhadap

guru, (2) mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah

pengajaran, (3) membantu guru mengembangkan pengetahuan, sikap dan

keterampilannya, (4) mengevaluasi guru untuk berbagai kepentingan (promosi

jabatan dan keputusan lainnya), dan (5) membantu guru mengembangkan satu

sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan.

Langkah-langkah Supervisi klinis

Proses supervisiklinis dilakukan melalui tiga tahap esensial yang berbentuk siklus,

yaitu (1) tahap pertemuan awal, (2) tahap observasi mengajar, dan (3) tahap

pertemuan balikan. Ketiga tahapa tersebut dapat diuraiakan sebagai berikut:

1) Tahap Pertemuan Awal

Tahap pertama dalam proses supervisiklinis adalah tahap pertemuan awal (pre-

conference).Pertemuan ini dilakukan sebelum melaksanakan observasi kelas

oleh karena itu disebut pre-observation conference.Menurut Sergiovanni (1982)

tidak ada tahap yang lebih penting daripada tahap pertemuan awal ini.

Goldhammer, dkk. (1981) mendeskripsikan satu agenda yang harus dilakukan

pada akhir pertemuan awal, yaitu:

(a) Menetapkan kontrak atau persetujuan antara supervisor dan guru tentang apa

saja yang akan diobservasi, misalnya:

HO-5.1.b
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 Tujuan instruksional umum dan khusus pengajaran.

 Hubungan tujuan pengajaran dengan keseluruhan program pengajaran

yang diimplementasikan.

 Aktivitas yang akan diobservasi dan kemungkinan perubahannya.

 Deskripsi spesifik tentang masalah-masalah yang ingin mendapat balikan.

(b) Menetapkan mekanisme atau aturan-aturan observasi meliputi:

 Waktu (jadwal) observasi.

 Lamanya observasi.

 Tempat observasi.

(c) Menetapkan rencana spesifik untuk melaksanakan observasi meliputi:

 Tempat duduk supervisor selama observasi.

 Perlu tidaknya tujuan observasi dan jwaktunya.

 Tindakan khusus.

 Interaksi supervisor dengan murid-murid.

 Perlukah adanya material atau persiapan khusus.

 Kegiatan akhir observasi.

2) Tahap Observasi Pembelajaran

Tahap kedua dalam proses supervisiklinis adalah tahap observasi proses

pembelajaran secara sistematis, obyektif, dan holistik. Fokus observasi supervisi

klinis adalah pada sikap, pengetahuan dan keterampilan guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Proses observasi ini dilakukan

sesuai dengan kesepakatan bersama antara supervisor dan guru pada waktu

mengadakan pertemuan awal.

Untuk menghindari pelaksanaan observasi ini tidak mengalami kesulitan

diperlukan bermacam-macam keterampilan. Daresh (1989) menyatakan bahwa

ada dua aspek yang harus diputuskan dan dilaksanakan oleh supervisor sebelum

dan sesudah melaksanakan observasi mengajar, yaitu menentukan aspek-aspek

yang akan diobservasi mengajar dan bagaimana cara mengobservasinya.Aspek-

aspek yang akan diobservasi harus sesuai dengan hasil diskusi dan kesepakatan

antara supervisor dan guru pada waktu pertemuan awal.
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Senada dengan ini,Oliva (1984) menegaskan bahwa:

“If we follow through with the cycle of clinical supervisor the teacher and

supervisor in the preobservation conference have decided on the specific

behaviors of teacher and students which the supervisor will observe. The

supervisor concentrates on the presence or absence of the spesific behaviors.”

Artinya, bahwa jika kita mengikuti fokus spesifik yang akan diamati dalam siklus

supervisi klinis oleh supervisorkepada guru yang telah diputuskan melalui

kesepakan dalam pertemuan awal, maka supervisor harus berkonsentrasi pada

ada atau tidak adanya fokus spesifik yang telah diputuskan tersebut.

Sedangkan mengenai bagaimana mengobservasi juga perlu mendapatkan

perhatian. Maksud baik supervisi akan tidak berarti apabila usaha-usaha

observasi tidak bisa memperoleh data yang seharusnya diperoleh. Tujuan utama

pengumpulan data adalah untuk memperoleh informasi yang nantinya akan

digunakan untuk mengadakan tukar pikiran dengan guru setelah observasi

aktivitas yang telah dilakukan di kelas. Di sinilah letak pentingnya teknik dan

instrumen oberservasi yang bisa digunakan untuk mengobservasi guru

mengelola proses belajar mengajar.

Sehubungan dengan teknik dan instrumen ini, sebenarnya pada peneliti telah

banyak yang mengembangkan bermacam-macam teknik yang bisa digunakan

dalam mengobservasi pengajaran. Acheson dan Gall (1987) mereview beberapa

teknik dan mengajurkan kita untuk menggunakannya dalam proses supervisi

klinis beberapa teknik tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Selective verbatim. Di sini supervisor membuat semacam rekaman tertulis,

yang bisa dibuat dengan secara rinci. Sudah barang tentu tidak semua

kejadian verbal harus direkam dan sesuai dengan kesepakatan bersama antara

supervisor dan guru pada pertemuan awal, hanya kejadian-kejadian tertentu

yang harus direkam secara selektif. Transkrip ini bisa ditulis langsung

berdasarkan pengamatan dan bisa juga menyalin dari apa yang direkam

terlebih dahulu melalui tape recorder.
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(b) Rekaman observasional dalam grafik atau gambar. Di sini, supervisor

mendokumentasikan perilaku-perilaku murid-murid sebagaimana mereka

berinteraksi dengan seorang guru selama pengajaran berlangsung. Seluruh

kompleksitas perilaku dan interaksi di deskripsikan secara bergambar. Melalui

penggunaan grafik atau gambar ini, supervisor bisa mendokumentasikan

secara visual interaksi guru dengan murid-murid dengan murid. Sehingga

dengan mudah diketahui apakah guru hanya berinteraksi dengan semua murid

atau hanya dengan sebagian murid, apakah semua murid atau hanya sebagian

murid yang terlibat proses belajar mengajar.

(c) Wide-lens techniques. Di sini supervisor membuat catatan yang lengkap

mengenai kejadian-kejadian di kelas dan cerita yang panjang lebar. Teknik ini

bisa juga disebut dengan anecdotal record.

(d) Checklist and timeline coding. Di sini supervisor mengobservasi dan

mengumpulkan data perilaku belajar mengajar.Perilaku pembelajaran ini

sebelumnya telah diklasifikasi atau dikategorikan.

3) Tahap Pertemuan Balikan

Tahap ketiga dalam proses supervisiklinis adalah tahap pertemuan balikan.

Pertemuan balikan dilakukan segera setelah melaksanakan observasi

pengajaran, dengan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap hasil observasi.

Tujuan utama pertemuan balikan ini adalah menindaklanjuti apa saja yang

dilihat oleh supervisor, sebagai observer, terhadap proses belajar mengajar.

Pembicaraan dalam pertemuan balikan ini adalah ditekankan pada identifikasi

dan analisis persamaan dan perbedaan antara perilaku guru dan murid yang

direncanakan dan perilaku aktual guru dan murid, serta membuat keputusan

tentang apa dan bagaimana yang seharusnya akan dilakukan sehubungan

dengan perbedaan yang ada.

Pertemuan balikan ini merupakan tahap yang penting untuk mengembangkan

perilaku guru dengan cara memberikan balikan tertentu. Balikan ini harus

deskriptif, spesifik, konkrit, bersifat memotivasi, aktual, dan akurat sehingga

betul-betul bermanfaat bagi guru (Sergiovanni, 1987). Paling tidak ada lima
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manfaat pertemuan balikan bagi gurusebagaimana dikemukakan oleh

Goldhammer, dkk. (1981), yaitu: (1) guru bisa diberi penguatan dan kepuasan

kerja, sehingga bisa termotivasi dalam kerjanya, (2) isu-isu dalam pengajaran

bisa didefinisikan bersama supervisor dan guru dengan tepat, (3) supervisor

bila mungkin dan perlu, bisa berupaya mengintervensi secara langsung guru

untuk memberikan bantuan didaktik dan bimbingan, (4) guru bisa dilatih

dengan teknik ini untuk melakukan supervisi terhadap dirinya sendiri, dan (5)

guru bisa diberi pengetahuan tambahan untuk meningkatkan tingkat analisis

profesionalisme diri pada masa yang akan datang.

Sebelum mengadakan pertemuan balikan supervisor terlebih dahulu

menganalisis hasil observasi dan merencanakan bahan yang akan dibicarakan

dengan guru. Begitu pula diharapkan guru menilai dirinya sendiri.Setelah itu

dilakukan pertemuan balikan ini.Dalam pertemuan balikan ini sangat diperlukan

adanya keterbukaan antara supervisor dan guru.Sebaiknya, sedari awal

supervisor menanamkan kepercayaan pada diri guru bahwa pertemuan balikan

ini bukan untuk menyalahkan guru melainkan untuk memberikan masukan

perbaikansebelum melanjutkan dengan analisis bersama setiap aspek

pengajaran yang menjadi perhatian supervisi klinis.

Berikut ini beberapa langkah penting yang harus dilakukan selama pertemuan

balikan:

(a) Menanyakan perasaan guru secara umum atau kesannya terhadap

pengajaran yang dilakukan, kemudian supervisor berusaha memberikan

penguatan.

(b) Menganalisis pencapaian tujuan pengajaran. Di sini supervisor bersama guru

mengidentifikasi perbedaan antara tujuan pengajaran yang direncanakan dan

tujuan pengajaran yang dicapai.

(c) Menganalisis target keterampilan dan perhatian utama guru. Di sini

(supervisor bersama guru mengidentifikasi target ketrampilan dan perhatian

utama yang telah dicapai dan yang belum dicapai. Bisa jadi pada saat ini

supervisor menunjukkan hasil rekaman observasi, sehingga guru mengetahui

apa yang telah dilakukan dan dicapai, dan yang belum sesuai dengan target
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keterampilan dan perhatian utama guru sebagaimana disepakati pada tahap

pertemuan awal. Apabila dalam kegiatan observasi supervisor merekam

proses belajar mengajar dengan alat elektronik, misalnya dengan

menggunakan alat syuting, maka sebaiknya hasil rekaman ini dipertontonkan

kepada guru sehingga ia dengan bebas melihat dan menafsirkannya sendiri.

(d) Supervisor menanyakan perasaannya setelah menganalisis target

keterampilan dan perhatian utamanya.

(e) Menyimpulkan hasil dari apa yang telah diperolehnya selama proses

supervisiklinis. Dalam kegiatan ini supervisi memberikan kesempatan kepada

guru untuk menyimpulkan target keterampilan dan perhatian utamanya yang

telah dicapai selama proses supervisi klinis.

(f) Mendorong guru untuk merencanakan latihan-latihan berikut sekaligus

menetapkan rencana berikutnya.

Urutan kegiatansupervisi pembelajaran secara klinis dapat digambarkan sebagai

berikut:

Gambar 1. Proses Supervisi Klinis

Dalam pelaksanaan supervisi klinis sangat diperlukan iklim kerja yang baik dalam

pertemuan awal, observasi pengajaran, maupun dalam pertemuan balikan.Faktor

yang sangat menentukan keberhasilan supervisiklinis sebagai satu pendekatan



46

supervisi pengajaran adalah kepercayaan (trust) pada guru bahwa tugas

supervisor semata-mata untuk membantumengembangkan pengajaran

guru.Upaya memperoleh kepercayaan guru ini memerlukan satu iklim kerja yang

oleh para teoritisi disebut dengan istilah kolegial (collegial).

Pelaksanaan supervisiklinis bisa dikatakan telah memiliki iklim kolegial apabila

antara supervisor dan guru bukanlah hubungan atasan dan bawahan atau tetapi

hubungansesama peer to peer (Daresh, 1989). Hal lain penentu keberhasilan

supervisiklinis adalah kesediaan dan kebersamaan supervisor dan guru untuk

meluangkan waktumasing-masing dalam semua tahapan yang harus dilakukan.
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Lengkapilah Lembar Kerja (LK) ini sesuai dengan instruksi masing-masing.
1. Tuliskanpemahaman Saudara berkaitan dengan supervisi pembelajaran secara klinis.

2. Buatlah peta konsep tahapan kegiatan supervisi pembelajaran secara klinis dalam
implementasi kurikulum 2013.

3. Tuliskan aspek-aspek yang harus menjadi fokus perhatian kegiatan supervisi
pembelajaran secara klinis dalam konteks imlpementasi kurikulum 2013, berikut
alasannya dalam setiap tahapan berikut:

No Tahapan Aspek Alasan

1 Temu Awal

2 Pengamatan

3 Temu Akhir/
Feedback

4. Presentasikan atau pajankan di dinding hasil kerja kelompok Saudara untuk
mendapatkan masukan dari kelompok lain dan tuliskan masukan-masukan tersebut.

LK-5.2
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D. Materi Pelatihan 3: Review Instrumen Supervisi Pembelajaran

Langkah Kegiatan Inti:

Mengkaji
instrumen
supervisi
pembelajaran
(IPKG)

Diskusi manfaat
instrumen
supervisi
pembelajaran
(IPKG)

Reveiw manfaat
instrumen
supervisi
pembelajaran
(IPKG)

Melaporkan
atau
memajankan
hasil

5 Menit 15 Menit 10 Menit 10 enit

a. Mengkaji instrumen supervisi pembelajaran (Instrumen PKG/D-5.1)

 Secara berkelompok, peserta memilih dan mempelajarilah salah satu

contoh instrumen supervisi pembelajaran, instrumen PK Guru atau

instrumen PKKS, kemudian menuliskan masukan agar instrumen-instrumen

tersebut lebih relevan dengan kurikulum 2013

 Secara berkelompok, menuliskan relevansi antara tujuan, metode, fokus

materi dan instrumen supervisi pembelajaran yang bersifat klinis/PKG/PKKS

untuk mengawal implementasi kurikulum 2013.

b. Diskusi manfaaat instrumen supervisi pembelajaran (Instrumen PKG/D-5.1)

 Menuliskan pendapatapakah contoh instrumen supervisi pembelajaran/

PKG/PKKS yang dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa lebih aktif,

kreatif, inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan dengan menggunakan

pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau

inkuiri dan disvovery dan/atau project based learning

 Menuliskan juga pendapat apakah contoh instrumen supervisi

pembelajaran/PKG/PKKS dapat memotret proses pembelajaran peserta

didik dalam kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan

mempresentasikannya dengan menggunakan pendekatan tematik dan/atau
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tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan disvovery dan/atau

project based learning.

 Diskusi manfaaat instrumen supervisi pembelajaran (Instrumen PKG/D-5.1

atau IPKKS/D-5.2)

c. Review instrumen supervisi pembelajaran (Instrumen PKG/D-1)

 Secara berkelompok, membuat review atau revisi instrumen supervisi

pembelajaran dan/atau rubrik PK Guru/PKKS agar lebih relevan, efektif dan

efisien.

d. Presentasi atau laporan hasil kerja kelompok

 Mempresentasikan atau memajankan di dinding hasil kerja kelompok untuk

mendapatkan masukan dari kelompok lain dan menuliskan masukan yang

diberikan dan diperoleh.
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Lengkapilah Lembar Kerja (LK) ini sesuai dengan instruksi masing-masing.

1. Secara berkelompok, pilihlah dan pelajarilah salah satu contoh instrumen supervisi
pembelajaran, instrumen PK Guru atau instrumen PKKS, kemudian tuliskan masukan
Saudara agar instrumen-instrumen tersebut lebih relevan dengan kurikulum 2013.

2. Secara berkelompok, tuliskan relevansi antara tujuan, metode, fokus materi dan
instrumen supervisi pembelajaran yang bersifat klinis/PKG/PKKS untuk mengawal
implementasi kurikulum 2013.

3. Tuliskan pendapat Saudara apakah contoh instrumen supervisi pembelajaran/
PKG/PKKS yang dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa lebih aktif, kreatif,
inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan tematik
dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan disvovery dan/atau
project based learning.

4. Tuliskan juga pendapat Saudara apakah contoh instrumen supervisi
pembelajaran/PKG/PKKS dapat memotret proses pembelajaran peserta didik dalam
kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mempresentasikannya dengan
menggunakan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik
dan/atau inkuiri dan disvovery dan/atau project based learning

5. Secara berkelompok, buatlah review atau revisi instrumen supervisi pembelajaran
dan/atau rubrik PK Guru/PKKS agar lebih relevan, efektif dan efisien.

LK-5.3
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6. Presentasikan atau pajankan di dinding hasil kerja kelompok Saudara untuk
mendapatkan masukan dari kelompok lain. Juga, tuliskan masukan yang Saudara
berikan dan juga yang Saudara peroleh.
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E. Materi Pelatihan 4: Pemecahan Kasus Supervisi Pembelajaran

Langkah Kegiatan Inti:

Studi kasus dan
memberi
komentar
supervisi
akademik

Membanding
kan dan

menyimpulkan
hasil studi

kasus

Tayangan
Video dan
identifikasi
kelebihan dan
kekurangan

Memberikan
masukan
tayangan video

Memajankan
hasil

15 Menit 10 Menit 10Menit 15 Menit 15 Menit

a. Diskusi berdasarkan kasus supervisi pembelajaran

 Membaca kasus yang diberikan fasilitator dengan seksama.

 Berdasarkan pengalaman, menuliskan komentar atau masukan

terhadapkegiatan supervisi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang

pengawas sekolah.

b. Membandingkan dan menyimpulkan hasil studi kasus

 Membandingkan komentar dengan anggota kelompok dan menuliskan

kesimpulan tentang kegiatan supervisi pembelajaran yang baik.

c. Tayangan Video dan identifikasi kelebihan dan kekurangan (V-5.1).

 Secara berkelompok, mengamati dan menuliskan kelebihan dan kelemahan

tayangan video pelaksanaan supervisi pembelajaran yang diberikan fasilitator.

d. Memberikan masukan tayangan Video (V-5.1)

 Secara berkelompok, memberi masukan terhadap kelemahan yang ditemukan.

e. Memanjakan hasil kerja

 Memajankan hasil kerja kelompok untuk mendapat masukan dari kelompok

lain dan menuliskan masukan yang diperoleh dari kelompok lain.
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Lengkapilah Lembar Kerja (LK) ini sesuai dengan instruksi masing-masing.

1.Bacalah kasus di bawah ini dengan seksama.

Semenjak bertugas di sebuah sekolah, seorang pengawas sekolah sering
melaksanakan supervisi pembelajaran dengan melakukan kunjungan kelas.
Selama kunjungan kelas pengawas tersebut mengisi format yang terdiri atas
identitas sekolah, nama guru, tanggal dan hari, aspek-aspek yang diamati, dan
skornya. Setelah melaksanakan supervisi pembelajaran, pengawas sekolah
menyimpan format isian pada map khusus. Para guru merasa sungkan
menanyakan hasil supervisinya karena menjaga perasaan atau takut
tersinggung. Hal ini dilakukan terus menerus selama dua tahun bertugas di
sekolah tersebut.

2. Berdasarkan pengalaman Saudara, tuliskankomentar terhadap kegiatan
supervisipembelajaran yang dilakukan oleh pengawas sekolah tersebut.

2. Bandingkan komentar Saudara dengan anggota kelompok dan tuliskan kesimpulan
Saudara tentang kegiatan supervisi pembelajaran yang baik.

3. Secara berkelompok, amati dan tuliskan kelebihan dan kelemahan tayangan video
pelaksanaan supervisi pembelajaran yang diberikan fasilitator (V-5.1)

No Tahapan Kelebihan Kelemahan
1 Temu Awal

2 Pengamatan

3 Temu Akhir/
Feedback

LK-5.4
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4. Secara berkelompok, berikan masukan terhadap kelemahan yang ditemukan.

5. Pajankan hasil kerja kelompok Saudara, untuk mendapat masukan dari kelompok lain,
tulislah masukan yang Saudara peroleh dari kelompok lain.

F. Materi Pelatihan5: Simulasi Model Supervisi Pembelajaran

Langkah Kegiatan Inti:

Menganali
sadan
mendiskusik
anteknik
coaching

Mengamati
Video

coaching, dan
menuliskan
pesan moral
dalam video

Menelaah
dan membuat
pertanyaan
coaching

Menyusun
rubrik coaching

5Menit 10 Menit 10Menit 15 Menit

a. Menganalisa dan mendiskusikan teknik coaching
 Mengamati model pembinaan (coaching) guru dan kepala sekolah dengan

model GROW ME

c. Mendiskusikan dalam kelompok dan tuliskan maksudsetiap kata G-R-O-W-
M-E tersebut.

LK-5.5M
onitorin
g
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b. Penayangan Video:
 Video tentangTeknik Coaching dengan Model GROW ME selama 3 menit.

(V.5.2)

 Aktifitas selama penayangan video: peserta diminta mencatat butir-butir
penting yang disampaikanvideo tersebut.

 Mengamati video dan menyimpulkan, apakah video tersebut sudah
memenuhi langkah GROW ME model.

 Menuliskan pesan moral atau karakter yang dapat diperoleh dari video
coaching tersebut baik dari coach maupun coachee.

c. Menelaah dan membuat pertanyaan coaching

d. Mempelajari dan membedakan nuansa pertanyaanyang paling cocok untuk

coaching

e. Membuat pertanyaan-pertanyaan non direktif atau pertanyaan yang

menggali kedasaran sesuai dengan konsep coaching berkaitan dengan

masalah-masalah yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum

2013.

d. Menyusun rubrik coaching

f. Mendiskusikan dalam kelompok kecil, aspekyang semestinya dinilai dari

seorang coach ketika melakukan coaching.

g. Menyusun rubrik penilaian berdasarkan aspek-aspek yang diniliai.

h. Membandingkan rubrik yang dibuatdengan contoh rubrik yang diberikan

fasilitator, dan membuat revisinya.
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Contoh Rancangan Rubrik Penilaian Simulasi Coaching

NamaKelompok : ...................................................
Nama Pengawas : ..................................................
Nama Pemeran Guru : ..................................................

No. Aspek yang diamati Tingkat Kemampuan
1 2 3 4

1. Menggunakan pertanyaan non direktif atau menyadarkan
2. Menggunakan bahasa yang santun
3. Menggunakan bahasa tubuh yang efektif
4. Menyimak permasalahan dengan seksama
5. Menyimpulkan permasalahan dengan cermat

6. Memberikan feedback/balikan, atau saran yang kreatif dan
konstruktif

Total skor

 Keterangan:
 Berilah tanda(√) pada kolom yang sesuai.
 1 = kurang 2 = cukup 3 = baik 4 = sangat baik

RUBRIK

Skor
Perolehan

Predikat Keterangan/Uraian

19-24 A Jika semua aspek langkah-langkah dalam coaching dikuasai dengan
sangat baik dan memuaskan

13-18 B Jika semua aspek dalam coaching telah dilakukan dengan baik,
namun masih ada sedikit aspek yang belum dilakukan dengan benar

7-12 C Coachingtelah dilakukan dengan baik, tetapi ada satu atau dua aspek
yang dilakukan dengan langkah yang kurang benar

6 kebawah D Belum dapat melaksanakan coaching dengan baik,

Rubrik LK-5.5
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...suatu filosofi pengembangan yang
professional dan merupakan suatu

alat untuk mendorong
pembelajaran dan meningkatkan
capaian berdasarkan peningkatan
kesadaran diri dan tanggung-

jawab pribadi.
Ng Pak Tee (2005)

1. Memacu kerjasama (pada team coaching).
2. Memfasilitasi pembelajar untuk mendapatkan

keterampilan baru.
3. Membuat setiap orang untuk saling berbagi

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
(team coaching).

4. Menjembatani gap antara teori dan praktek
5. Dapat disampaikan dengan cara formal

(terstruktur) atau informal.

6. Adanya interaksi dua arah. Hubungan
antara coach dan pembelajar adalah
kemitraan (partnership).

7. Fokus pada bagaimana bekerja dengan
lebih baik.

8. Hubungan antara coach dengan coachee
berlandaskan kepercayaan dan rasa
hormat.

PPT-5.3
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Coaching GROW ME model

W HAT’S

NEXT?

G OAL

O PTIONS R EALITY E valuation

M onitoring

Langkah-langkah Coaching

 Nytakan/gambarkan masalah dan harapan –
harapan (G)
 Mendapatkan persetujuan terhadap masalah (R)
 Kembangkan/mencari solusi bersama-sama (O)
 Menyetujui sebuah action plan (W)
 Tindaklanjut yang meyakinkan bahwa situasi

telah diperbaiki (ME)
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TEKNIK COACHING MODEL GROW

Melaksanakan kegiatan supervisi pembelajaran secara klinis, khususnya dalam

implementasi kurikulum 2013 harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip supervisi klinis. Paling tidak kegiatan supervisi tersebut dilakukan dengan

cara konstruktif, kreatif, inovatif, logis, sistematis, dan komprehensif dalam

melakukan seluruh rangkaian supervisi klinis ini. Apalagi ketika melakukan proses

mengamati aspek-aspek pokok proses pembelajaran.

Secara umum, aspek-aspek yang diobservasi atau diamati dalam proses

pembelajaran meliputi:

a. Aktivitas guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

b. Perilaku dan kreativitas guru dalam proses pembelajaran.

c. Variasi metode pembelajaran.

d. Cara penggunaan media pengajaran.

e. Ketepatan penggunaan metod sesuai dengan tujuan pembelajaran.

f. Interaksi peserta didik dalam proses pembelajaran.

g. Strategi atau teknik penilaian untuk meningkatkan proses dan mencapai tujuan

pembelajaran.

Selain proses mengamati proses pembelajaran, langkah selanjutnya dalam

supervisi pembelajaran adalah melakukan analisis hasilsupervisi dan memberikan

balikandan tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Umpan balik ini

merupakan sentuhan akhir yang sangat dinantikan oleh guru yang

diseupervisi.Oleh karena itu, seorang supervisor harus memiliki teknik yang tepat

untuk melakukannya. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik

coaching.

HO-5.2.a
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1. Teknik Coaching

Secara sederhanacoaching merupakan proses mengantar atau mendampingiorang

yang dibinadari kondisi saat ini kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan

kebutuhannya. Hayes (2003)menulis bahwacoaching adalah kunci dari

keberhasilan dalam suatu proses managemen, karena coaching membawa orang-

orang untuk selalu berkontribusi dan berpartisipasi sebagai mitra kerja yang aktif.

Coaching yang efektif adalah proses yang dapat memaksimalkan potensi yang

dimiliki seseorang. Ng (2005) mengatakan bahwa coaching adalah suatu filosofi

pengembangan yang professional dan merupakan suatu alat untuk mendorong

pembelajaran dan meningkatkan capaian berdasarkan peningkatan kesadaran diri

dan tanggung jawab pribadi. Hal ini selaras dengan Parsloe (1999) yang juga

mengatakan bahwa coaching adalah suatu proses yang memungkinkan

pembelajaran dan pengembangan diri terjadi sehingga meningkatkankan kinerja.

Pelaksanaan coaching di sekolah oleh pengawas, kepala sekolah dan guru sangat

penting dilakukan dalam mendukung implementasi kurikulum 2013. Agar

pelaksanaannya berjalan optimal maka coaching harus dilakukan dengan

menggunakan prinsip kerjasama, berbagi, menjembatani gap,formal dan

informal,kemitraan,motivasi, fokus, saling percaya dan rasa hormat. Oleh karena

itu seorang coach harus memiliki karakteristik, diantaranya: (1) selalu membuat

perencanaan yang tepat, (2) mampu melihat potensi dalam diri pembelajar, (3)

sebagai sumber motivasi, mengenali coachee dengan baik, (4)pembelajar yang

unggul, dan (5) terampil berkomunikasi secara efektif.
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2. Coaching dengan Model GROW ME

Teknik coaching dengan menggunakan model GROW ME merupakan model

coaching yang berorientasi padapengembangan manusia. Model ini dikembangkan

oleng Ng(2005) dengan tahapan sebagai berikut:

Goal

Evaluation Realitas

COACHING

Monitoring Option

What’s Next? (Will)

a. Goals (G)- Tujuan
 Coacheemenentukan sendiri tujuan.
 Coach bertanya tentang tujuan, makna dan indikator sukses sampai tujuan.

b. Reality (R)- Realitas
 Coacheemenilai dirinya sendiri, bagaimana kondisi sekarang, dan mengapa

begitu.
 Coachbertanya tentang kondisi dan alasannya, dan upaya yang pernah

dilakukan.
c. Options (O) – Alternatif

 Coacheebertanya kepada dirinya tentang solusiuntuk mencapai ujuan.
 Coachmeminta pembelajar mengeksplorasi berbagai alternatif dan

menawarkan saran-saran dengan hati-hati.
d. What’s Next?/ Will (W) – Langkah Selanjutnya.

 Coachee mengungkapkan rencana alternatif pemecahan masalah berikut
tahapan, serta potensi hambatan dan pemecahannya, serta alokasi waktunya.

 Coach meminta coachee memegang teguh pilihan rencana tindakandan
mengidentifikasi langkah, hambatan, dukungan, caramengatasi, serta waktu
yang diperlukan.
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 Coach dan coachee membuat komitmen tentang rencana tersebut dan
didokumentasikan.

e. Monitoring (M)
 Coachee mengecek dan mereview kemajuan pencapaian tujuantahapan

GROW.
 Coach bertanya tentangproses mencapai tujuan, posisi, konsitensi waktu,

dukungan yang dibutuhkan.
 Coachdan coacheeberbagi pengalaman tentang hasil pengamatannya.
 Coach memberi umpan balik yang kreatif, akurat, konstruktif danmemotivasi.

f. Evaluasi (E)
 Coachee mengecek evalausi pencapai tujuan yang telah ditetapkan dan

alasannya.
 Coachbertanya tentang hasil evalusi pencapaian tujuan dan alasannya, bagian

yang signifikan, serta komentar.
 Coach memberikan hasil evaluasi, bila mana hasil evalusi jauh berbeda

diperlukan menyamakan persepsi dan krtieria.
 Coachee merayakan kesuksesan dan coach menyatakan dukungan atas

usaha-usaha yang telah dilakukan coachee.
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1. Amati model pembianaan (coaching) guru dan kepala sekolah dengan model GROW
MEberikut ini.

2. Diskusikan dalam kelompok dan tuliskan maksud setiap kata G-R-O-W- M-Etersebut.

3. Amati video yang ditunjukkan fasilitator,Tuliskan dan simpulkan, apakah video tersebut
sudah memenuhi langkah GROW ME model tersebut.

4. Tuliskan pesan moral atau karakter yang dapat diperoleh dari videocoaching tersebut
baik dari coach maupuncoachee.

M
onitorin
g

LK. 5.5
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5. Pelajaridan bedakan nuansa pertanyaan berikut,selanjutnyaberikan tanda (√) pada
pertanyaanyang paling cocok untuk coaching
o Siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan ini?

o Apakah yang bisa Saudara ceritakan mengenai kegagalan ini?

o Apakah Saudaramengetahuiapa yang harus Saudaralakukan?

o Adakah tugas tersebut masih belum jelas menurut Saudara?

o Apakah Saudara bisa menyelesaikannya sesuai jadwal?

o Langkah apakah yang akan Saudara lakukan supaya selesai dengan jadwal?

6. Buatlah pertanyaan-pertanyaan non direktif atau pertanyaan yang menggali kedasaran
sesuai dengan konsep coaching berkaitan dengan masalah-masalah yang mungkin
muncul dalamimplementasi kurikulum 2013.

7. Diskusikanlah dalam kelompok kecil, aspek apa saja yang semestinya dinilai dari
seorang coach ketika melakukan coaching?

8. Susunlah rubrik penilaian berdasarkan aspek-aspek tersebut.

9. Bandingkan rubrik tersebut dengan contoh rubrik yang diberikan fasilitator, dan
buatlah revisinya.



65

Contoh Rancangan Rubrik Penilaian Simulasi Coaching

NamaKelompok : ...............................................
Nama Pengawas : ................................................
Nama Pemeran Guru : ................................................

No. Aspek yang diamati Tingkat Kemampuan
1 2 3 4

1. Menggunakan pertanyaan non direktif atau menyadarkan
2. Menggunakan bahasa yang santun
3. Menggunakan bahasa tubuh yang efektif
4. Menyimak permasalahan dengan seksama
5. Menyimpulkan permasalahan dengan cermat

6. Memberikan feedback/balikan, atau saran yang kreatif dan
konstruktif

Total skor

Keterangan:

Berilah tanda(√) pada kolom yang sesuai.

1 = kurang 2 = cukup 3 = baik 4 = sangat baik

RUBRIK

Skor
Perolehan

Predikat Keterangan/Uraian

19-24 A Jika semua aspek langkah-langkah dalam coaching dikuasai
dengan sangat baik dan memuaskan

13-18 B Jika semua aspek dalam coaching telah dilakukan dengan baik,
namun masih ada sedikit aspek yang belum dilakukan dengan
benar

7-12 C Coachingtelah dilakukan dengan baik, tetapi ada satu atau dua
aspek yang dilakukan dengan langkah yang kurang benar

6 kebawah D Belum dapat melaksanakan coaching dengan baik,

10. Pajankan atau presentasikan rubrik hasil diskusi kelompok kecil kepada kelompok besar
(kelas) untuk mendapat masukan dari kelompok lain.
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G. Materi Pelatihan6: SimulasiFeedback Menggunakan Teknik Coaching
model GROW ME

Langkah Kegiatan Inti:

Studi Kasus Merencana kan
coaching

Melaksanakan
simulasicoach
ing

Refleksi hasil
simulasi
coaching

5Menit 15 Menit 70Menit 15 Menit

a. Studi Kasus

 Mempelajari kasusyang diberikan fasilitator dengan seksama.

b. Merencanakan coaching

 Mendiskusikan dalam kelompok, persiapan dalam pertemuan coaching

berdasarkan kasus.

 Menuliskan langkah-langkah untuk dalam pertemuan coaching tersebut.

 Menuliskan penyebab kesenjangan antarakondisi Guru A dengan harapan

yang diinginkannya

 Menuliskan solusi dan tindakan yang akan Saudara usulkan kepada Guru A.

c. Melaksanakan simulasi coaching

 Setiap kelompok melakukan simulasi coaching yang telah direncanakan

sesuai langkah-langkah yang direncanakan dan petunjuk fasilitator.

d. Refleksi hasil simulasi coaching

 Setiap kelompok melakukan refleksi dan mengungkapkannya dengan

menggunakan slogan dan simbol atau gambar tertentu tentang

pelaksanaan coaching, dibimbing oleh fasilitator.
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Mengapa perlu Umpan Balik?
Penguatan terhadap perilaku positif
Fokus perhatian diarahkan pada perilaku untuk

kita.
Langsung ditujukan untuk sesuatu yang dikerjakan

atau tidak
Menambah kepedulian
Membangun motivasi yang dibangun di atas

kekuatan dan kelemahan
Membantu orang untuk mengetahui kapan

diperbaiki.

A. Feedback yang disampaikan
dengan baik
> Motivasi
> Penguatan
> Dukungan
> Memberikan energi
> Performance yang lebih baik

PPT-5.4
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Lengkapilah Lembar Kerja (LK) ini sesuai dengan instruksi masing-masing.

1. Pelajarilah kasus berikut dengan seksama.

Guru A adalahGuru yang sangat tertarik dan responsif terhadap hal-hal
baru dalam kurikulum. Termasuk elemen perubahan dalam kurikulum 2006
menjadi kurikulum 2013, serta selalu ingin mencoba hal-hal yang baru dalam
proses pembelajaran. Dia selalu mempunyai keinginan agar siswa-siswanya
mencapai prestasi yang terbaik.

Baru-baru ini dia mendapatkan nilai hasil supervisi pembelajaran dari
kepala sekolah. Ketika dia mengetahui nilaitersebut, dia kecewadan sangat
sedih bahwa dia memperoleh nilai rendah dalam aspek mengembangkan
proses pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas siwa dan aspek
melakukan penilain yang otentik.

Dia menyadaribahwa dirinya bukan orang yangcerdas dan banyak
fasilitas, namun dia memiliki semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan
rajin dan baik. Didorong keinginan untuk menjadi guruprofesional. Dia
berkonsultasi dengan Saudara sebagai pengawaspembinanya, untuk
membantu dia dalam meningkatkan kemampuan pedagogisnya agar mampu
mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan baik.

Saudara menyetujui dan menyusun rancangan untuk menemuinya
dalam dua minggu ke depan. Saudara ingin mempersiapkan pertemuan
tersebut berjalan dengan baik.

2. Diskusikan dalam kelompok, persiapan yang akan Saudaralakukan dalam pertemuan
coaching berdasarkan kasus tersebut.

LK-5.6
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3. Tuliskan langkah-langkah yang akan Saudara lakukan untuk dalam pertemuan coaching
tersebut.

4. Tuliskan penyebab kesenjangan antara kondisi Guru A dengan harapan yang
diinginkannya.

5. Tuliskan solusi dan tindakan yang akan Saudara usulkan kepada Guru A.

1. Setiap kelompok melakukan simulasi coaching yang telah direncanakan sesuai langkah
berikut:
a. Memilih dua orang untuk berperan sebagai Guru A dan Pengawas pembina,
b. Memilih salah satumasalah yang diberikan fasilitor (misal: masalah pembelajaran

kreatif dan masalah penilaian otentik)
c. Kelompok yang mendapatkan masalah sejenis melakukan kegiatan saling simulasi

dan saling menilai simulasi coaching berdasarkan rubrik penilaian yang sudah
disusun dan menyampaikan kesimpulan hasil penilaian serta rekomendasinya.

2. Setiap kelompok melakukan refleksidanmengungkapkannya dengan menggunakan
slogan dan simbol atau gambar tertentu tentang pelaksanaan coaching, dibimbing
olehfasilitator.
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H. Materi Pelatihan 7: Penilaian Implementasi Kurikulum 2013

Langkah Kegiatan Inti

Diskusi kelompok
Mengembangkan

instrumen penilaian
Presentasi/Pemajanan

10 Menit 30 Menit 5 Menit

a.Diskusi kelompok

 Mengidentifikasi dan mengklasifikasi teknik dan bentuk penilaian untuk

mendukung implementasi kurikulum 2013 (otentik, penilaian diri dan

portofolio)

b.Mengembangkan instrumen penilaian

 Mendiskusikan dalam kelompok tentang aspek dan teknik atau bentuk

instrumen untuk menilai perubahan mindset (sikap), keterampilan dan

pengetahuan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013.

 Mendiskusikan dalam kelompok tentang aspek dan teknik atau bentuk

instrumen untuk menilai perubahan mindset (sikap), keterampilan dan

pengetahuan kepala sekolah dalam mengelola perubahan, kepemimpinan

dan supervisi pembelajaran, dan budaya sekolah kurikulum 2013.

c. Refleksi

 Menuliskan konsekwensi logis terhadap tugas pengawas sekolah

berkaitan dengan perubahan pengelolaan penilaian dalam kurikulum

2013
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PENILAIAN PADA KURIKULUM 2013

Proses penilaian merupakan proses yang amat penting dalam proses supervisi

pembelajaran dan manajerial, karena penilaian ini dapat digunakan sebagai

pengujian terhadap manfaat, kualitas, makna, jumlah, bobot atau derajat, fokus

dari situasi dan kondisi yang akan dinilai dalam kegiatan supervisi tersebut. Proses

penilaian ini juga memiliki keterkaian yang erat dengan proses supervisi karena

pada umumnya sebelum, selama dan sesudah kegiatan supervisi pembalajaran

dan manajerial pada prinsipnya merupakan proses penilaian. Dengan demikian

merakit dan menggunakan instrumen dalam proses penilaian yang akurat dalam

kegiatan supervisi pembelajaran dan manajerial merupakan salah satu

keterampilan utama yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah.

Pengembangan dan kegiatan merakit dan menggunakan instrumen penilaian

dalam konteks implementasi kurikulum 2013 harus mengacu konsep, prinsip dan

mekanisme penilian dalam Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 agar terjaminnya

(1) perencanaan penilaian yang sesuai dengan kompetensi dan prinsip-prinsip

penilaian; (2) pelaksanaan penilaian yang profesional, terbuka, edukatif, efektif,

efisien; dan (3) pelaporan hasil penilaian yang objektif, akuntabel, dan informatif.

Penilaian terhadap guru dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan

kurikulum 2013 dapat dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk mengukur keterlaksanaan implementasi kurikulum ini melalui

beberapa jenis penilaian baik untuk menilai atau mengevaluasi sikap,

keterampilan, dan pengetahuan dalam implementasi kurikulum tersebut, di

antaranya dengan menggunakan penilaian otentik, penilaian diri, penilaian

berbasis portofolio.

Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk

menilai mulai dari masukan (input), proses,dan keluaran (output). Dalam konteks

peserta didik, penilaian otentik merupakan sebuah penilaian proses yang di

dalamnya melibatkan berbagai kinerja yang mencerminkan bagaimana peserta

HO-5.2.b
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didik belajar, capaian hasil, motivasi, dan sikap yang terkait dengan aktivitas

pembelajaran (Callison, 2009).

Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh guru dan kepala

sekolah dan tenaga kependidikan lainnya secara reflektif untuk membandingkan

posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan penilaian

berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai

keseluruhan entitas proses, khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.

Popham (1995:163) mengemukakan bahwa portofolio adalah koleksi karya

seseorang yang bersifat sistematis. Sedangkan, dalam konteks peerta didik,

Surapranata & Hatta (2004:27-28) mengartikan portofolio sebagai kumpulan hasil

evidence, hasil belajar, atau karya peserta didik yang menunjukkan usaha,

perkembangan, prestasi belajar dari waktu ke waktu dan dari satu mata pelajaran

ke mata pelajaran yang lain. Penilaian portofolio yang baik harus relevan dengan

tujuan atau kompetensi yang hendak diukur apakah aspek sikap, ketrampilan dan

pengetahuannya.
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Lengkapilah Lembar Kerja (LK) ini sesuai dengan instruksi masing-masing.

1. Diskusikan dalam kelompok, dan tuliskan beberapa teknik dan bentuk penilian untuk
mendukung implementasi kurikulum 2013.

2. Mendiskusikan dalam kelompok tentang aspek dan teknik atau bentuk instrumen untuk
menilai perubahan mindset (sikap), keterampilan dan pengetahuan guru dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013.

3. Mendiskusikan dalam kelompok tentang aspek dan teknik atau bentuk instrumen untuk
menilai perubahan mindset (sikap), keterampilan dan pengetahuan kepala sekolah
dalam mengelola perubahan, kepemimpinan dan supervisi pembelajaran, dan budaya
sekolah kurikulum 2013.

4. Tuliskan konsekwensi logis perubahan pengelolaan penilaian dalam kurikulum 2013
terhadap tugas Saudara sebagai pengawas sekolah berkaitan

LK-5.7
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I. Materi Pelatihan 8: Penyusunan Action Plan atau RTL

Langkah Kegiatan Inti:

Diskusidan Kerja
Kelompok Menyusun

Rencana Tindak
Lanjut

Membandingka
n hasil RTL

5 Menit 10 Menit 5 Menit

a. Diskusidan Kerja Kelompok

 Mendiskusikan dalam kelompok, dan menuliskan tindak lanjut yang akan

dilakukansetelah mengikuti pelatihan ini berdasarkan empat pertanyaan

pokok.

b. Menyusun Rencana Tindak Lanjut

 Menuliskan hal-hal yang akan segera Saudara lakukan dalam format

Action Plan/RTL yang diberikan. (Boleh dikerjakan secara berkelompok).

c. Membandingkan hasil RTL

 Membandingkan hasil kerja kelompok untuk mendapatkan masukan dari

kelompok lain dan juga menuliskan masukan yang diberikan dan juga

yang diperoleh.
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Lengkapilah Lembar Kerja (LK) ini sesuai dengan instruksi masing-masing.

1. Sebelum menyusun Action Plan atau Rencana Tindak Lanjut (RTL), diskusikan dalam

kelompok, dan tuliskan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Saudara sebagai

pengawas sekolah setelah mengikuti pelatihan ini berdasarkan empat pertanyaan

berikut ini:

a. Apa yang semestinya Saudara lakukan untuk mengawal implementasi kurikulum

2013?

b. Apa yang sudah Saudara lakukan untuk mengawal implementasi kurikulum 2013?

c. Apa yang belum Saudara lakukan untuk mengawal implementasi kurikulum 2013?

d. Apa yang akan segera Saudara lakukan untuk mengawal implementasi kurikulum

2013?

2. Tuliskan hal-hal yang akan segera Saudara lakukan dalam format Action Plan/RTL

yang diberikan. (Boleh dikerjakan secara berkelompok).

LK-5.8
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ACTION PLAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

NamaKelompok:...............................................................
Anggota :
1. ................................................................................... 4. .......................................................................
2. ................................................................................... 5. .......................................................................
3. ................................................................................... 6. .......................................................................

No Nama
Kegiatan Tujuan Indikator

Keberhasilan Sasaran
Waktu Dan

Tempat
Kegiatan

Sumber Dana Penanggung
Jawab

Alat dan
Bahan

 o

4. Bandingkan hasil kerja kelompok Saudara untuk mendapatkan masukan dari kelompok
lain. Tuliskan masukan yang Saudara berikan dan juga yang Saudara peroleh.
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A. KOMPETENSI

Mampu memberikan bantuan teknis  kepada sekolah dalam mangatasi
hambatan selama implementasi pembelajaran tematik terpadu sesuai
Kurikulum 2013

B. INDIKATOR

1. Merancang perencanaan pengelolaan pembelajaran tematik terpadu.

2. Mengendalikan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu.

3. Melaksanakan supervisi.

4. Memetakan hasil supervisi.

5. Menindaklanjuti hasil supervisi

C. MATERI

 Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu di SD

D. PROSES/ AKTIVITAS

1. Menyaksikan tayangan video tematik terpadu

2. Diskusi dan tanya jawab

3. Kerja Kelompok  merancang  pengelolaan pembelajaran tematik  terpadu

4. Latihan menggunakan instrumen dan membuat merekomendasi dan tindak
lanjut

5. Presentasi

E. PERANGKAT PELATIHAN
1. Video tentang contoh pembelajaran tematik terpadu.
2. Bahan Tayang
3. Lembar Kerja
4. Alat dan Media Pembelajaran

 LCD
 Laptop
 Alat tulis kantor

6.1. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
TEMATIK TERPADU DI SEKOLAH
DASAR
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BAGAIMANA CARA
MENGUBAH SIKAP
KEPALA  SEKOLAH?
PERUBAHAN SIKAP

(MINDSET)

KETERAMPILAN
MERENCANAKAN

PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN

TERPADU

KETERAMPILAN
MELAKUKAN

PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN

TERPADU

KETERAMPILAN
MELAKUKAN

EVALUASI
PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN
TERPADU

INDIKATOR

MATERI

• Konsep, prinsip, langkah
langkah  Pembelajaran
tematik terpadu

PROSES/
AKTIVITAS

• Mampu menyusun
rancangan pengelolaan
pembelajaran Tematik
Terpadu

• Menarima penerapan
tematik terpadu di SD

• Berinisiatif  melakukan
pengelolaan
pembelajaran tematik
terpadu di SD

• Mampu melakukan
Pengelolaan
Pembelajaran
Tematik Terpadu

• Mampu melakukan
evaluasi Keterlaksanaan
tahap tahap
pengelolaan
pembelajaran tematik
terpadu menggunakan
instrumen pengendalian
ketercapaian

• Cara  melakukan
evaluasi
keterlaksanaan
pembelajaran
tematik terpadu

Tahap  tahap
pengelolaan
pembelajaran
tematik  terpadu

• Mengamati Video
• Diskusi dan tanya jawab
• Kerja Kelompok
• Presentasi

• Kerja Kelompok
merancang  pengelolaan
pembelajaran tematik
terpadu

• Presentasi

• Kerja kelompok
• Diskusi dan tanya

jawab
• Presentasi

• Kerja kelompok
latihan menggunakan
instrumen dan
membuat
merekomedasi dan
tindak lanjut

• Presentasi
• Refleksi

Merancangan
Pengelolaan
Pembelajaran Tematik
Terpadu
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Materi Pelatihan :

6.1 Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu SD

PERBEDAAN KONSEP

TEMATIK TEMATIK TERPADU

• MAPEL 3
•KD
•INDIKATOR

• MAPEL 4
•KD
•INDIKATOR

• MAPEL 2
•KD
•INDIKATOR

• MAPEL 1
•KD
•INDIKATOR

MAPEL
2

SK

SK

SK

SK

MAPEL
3

SK

SK

SK

SK MAPEL
4

SK

SK

SK

SK

TEMA TEMA

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi Inti
1, 2, 3, 4

PPT-6.1



80

I. PERENCANAAN PENGELOLAAN TEMATIK TERPADU

1. MERANCANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
2. MERANCANG KALENDER AKADEMIK SATUAN PENDIDIKAN
3. MELAKSANAKAN PEMETAAN DAN PENEMPATAN PTK.
4. MERANCANG JADWAL PELAJARAN  TINGKAT  SATUAN

PENDIDIKAN
5. MENGORGANISASIKAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN.

KERJA KELOMPOK
 Kelas dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing kelompok

mengerjakan satu perencanaan.
 Kelompok 1 mendiskusikan tentang perumusan KTSP

menyangkut langkah-langkah, prinsip-prinsip, sistematika, dan
struktur serta muatan kurikulum. (L.K. 6.1.2)

 Kelompok 2 mendiskusikan  dan merancang contoh kalender
akademik sekolah. (L.K. 6.1.3)

 Kelompok 3 mendiskusikan dan merancang pengelolaan PTK
dengan mengambil sampel salah satu sekolah anggota kelompok
(L.K. 6.1.4)

 Kelompok 4 mendiskusikan dan merancang jadwal pelajaran
tingkat satuan pendidikan. (L.K. 6.1.5)

 Kelompok 5 mendiskusikan dan mengorganisasikan sarpras yang
dibutuhkan dalam pembelajaran tematik terpadu. (L.K. 6.1.6)
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MENYUSUN KALENDER AKADEMIK
SEKOLAH

Kalender
Pendidikan

Memuat informasi tentang:

• Hari Efektif Belajar
• Kegiatan Penilaian (UTS,UKK, Ujian Sek)
• Laporan Kemajuan/kendala Belajar siswa
• Pertemuan pemecahan masalah
• Kegiatan penampilan karya siswa
• Kegiatan evaluasi
• Kegiatan pengembangan diri guru

PEMBAGIAN TUGAS PTK

DATA
KOMPETENSI

PTK

SUMBER DAYA
SEKOLAH

FORMASI

PENEMPATAN/
PEMBAGIAN

TUGAS
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PERANCANGAN KTSP
• Latar belakang, Landasan,Tujuan Penyusunan,
• Prinsip Pengembangan.BAB I

• Visi
• MisiBAB II

• Struktur Kurikulum
• Muatan KurikulumBAB III

• Kalender Akademik Satuan PendidikanBAB IV
• PenutupBAB V

PENYUSUNAN JADWAL SEKOLAH
 MENGATUR JADWAL PELAJARAN SELURUH KELAS

DENGAN MENEMPATKAN JADWAL UNTUK GURU
MAPEL (PENJASORKES DAN AGAMA) DAN KEGIATAN
EKSTRAKURIKULER.

 MEMBERIKAN PELUANG UNTUK KEGIATAN
PENGEMBANGAN DIRI GURU.
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II. MENGENDALIKAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
TEMATIK TERPADU

MELAKSANAKAN  IDENTIFIKASI PERUBAHAN
KURIKULUM/ ANALISIS SWOT

MENYIAPKAN SUMBER DAYA DAN STRATEGI

MERUMUSKAN STANDAR MUTU

MERANCANG PENJAMINAN MUTU

MELAKSANAKAN EVALUASI DAN TINDAK
LANJUTNYA

CONTOH MATRIK ANALISIS SWOT DAN
STRATEGI MENGATASINYA
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KERJA KELOMPOK
 Peserta berkumpul dalam kelompok berdiskusi tentang cara

melakukan analisis kondisi sekolah dalam mempersiapkan
implementasi pembelajaran tematik terpadu.
 Bahan diambil dari kondisi sekolah sampel salah satu anggota

kelompok.
 Mendiskusikan strategi dalam menyikapi hasil analisis.
 Merancang sarana pendukung.
L.K. 6.1.7

III. PEMANTAUAN DAN SUPERVISI

TEMATIK
TERPADU

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

PENILAIAN
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IV. TINDAK LANJUT SUPERVISI
UNDER

PERFORM
ANCE

• PKB
• PKB

STANDAR
• PKB
• PKB

HIGHT
PERFORM

ANCE

• PKB
• PKB

TINDAK
LANJUT
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KONSEP PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU

1. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang

mengintegrasikan berbagai kompetensi ke dalam tema. Pengintegrasian

tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan

pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep

dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar

sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan

demikian pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta

didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia. Pandangan

psikologi perkembangan dan Gestalt memberi dasar yang kuat untuk

integrasi Kompetensi Dasar yang diorganisasikan dalam pembelajaran

tematik. Dari sudut pandang transdisciplinarity maka pengotakan konten

kurikulum secara terpisah ketat tidak memberikan manfaat bagi

kemampuan berpikir selanjutnya.

2. Landasan utama konsep pembelajaran tematik

a. Filosofis, dimana pengembangan kurikulum mengacu pada filosofi

pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik,

kebutuhan peserta didik dan masyarakat, pengembangan kurikulum

berbasis kompetensi.

b. Yuridis, yaitu :

1) RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan, yaitu tentang perlunya
perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum.

2) Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan
prioritas  pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan
metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai budaya bangsa untuk
membentuk daya saing dan karakter bangsa.

c. Psikologis, mengacu pada teori Gestalt yang memandang kejiwaan
manusia terikat pada pengamatan yang berbentuk wujud menyeluruh
“whole configuration”

HO-6.1.a
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3. Hakikat Pembelajaran tematik

a. Belajar pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terjadi

berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan pengetahuan. Perubahan ini

bersifat menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil

dari latihan atau pengalaman.

b. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antar anak

dengan anak, anak dengan sumber belajar dan anak dengan pendidik.

Kegiatan pembelajaran ini akan menjadi bermakna bagi anak    jika

dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman

bagi anak. Proses belajar bersifat individual dan kontekstual, artinya

proses belajar terjadi dalam diri individu sesuai dengan

perkembangannya dan lingkungannya.

c. Belajar bermakna (meaningfull learning)  merupakan suatu proses

dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat

dalam struktur kognitif seseorang. Kebermaknaan belajar sebagai hasil

dari peristiwa mengajar ditandai oleh terjadinya hubungan antara

aspek-aspek, konsep-konsep, informasi atau situasi baru dengan

komponen-komponen yang relevan di dalam struktur kognitif siswa.

Dahulu siswa ”diberi” tahu, sekarang siswa ”mencari” tahu. Proses

belajar tidak sekadar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka,

tetapi merupakan kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk

menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari

akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Dengan

demikian, agar terjadi pembelajaran  bermakna maka guru harus selalu

berusaha menciptakan aktivitas siswa untuk selalu mencari tahu.

Dengan kata lain, belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami

langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak

indera dari pada hanya mendengarkan orang/guru menjelaskan.

4. Model Pembelajaran Tematik Terpadu

Model pembelajaran terpadu yang dikembangkan oleh Fogarty dan banyak

digunakan di Indonesia, diantaranya :
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a. Model hubungan/terkait (connected model)

Pada model pembelajaran ini ciri utamanya adalah adanya upaya untuk

menghubungkan  beberapa materi (bahan kajian) ke dalam satu disiplin

ilmu. Sebuah model penyajian yang menghubungkan, materi satu

dengan  materi yang lain. Menghubungkan tugas/keterampilan yang satu

dengan tugas/ketrampilan yang lain. Keunggulan model ini, peserta didik

memperoleh gambaran  yang menyeluruh tentang sebuah konsep,

sehingga transfer pengetahuan lebih mudah dilakukan karena konsep

pokok dikembangkan secara terus menerus.

Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Model jaring laba-laba (webbed model)

Model pembelajaran ini diawali dengan pemilihan tema. Setelah tema

ditentukan dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan

memperhatikan keterkaitannya antar mata pelajaran. Aktivitas belajar

siswa direncanakan berdasarkan sub-sub tema yang sudah ditentukan.

Keuntukan model pembelajaran ini bagi peserta didik adalah

diperolehnya pandangan secara utuh tentang kegiatan dari ilmu yang

berbeda-beda.

1 2

3 1 2

3
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Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

c. Model terpadu (integrated model)

Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran

yang dipadukan. Beberapa mata pelajaran dicari konsep, sikap, dan

ketrampilan yang tumpang tindih dipadukan menjadi satu. Kegiatan

guru pertama menyeleksi konsep, nilai-nilai  dan ketrampilan yang

memiliki keterkaitan erat satu sama lain dari berbagai mata pelajaran.

Keuntungan medel pembelajaran ini bagi peserta didik adalah lebih

mudah mengaitkan materi pembelajaran dari berbagai mata pelajaran.

Model inilah yang dikembangkan sebagai pembelajaran tematik terpadu

di kurikulum 2013.

5. Manfaat pembelajaran tematik terpadu bagi peserta didik antara lain:

a. Fleksibilitas pemanatan waktu dan menyesuaiakannya dengan

kebutuhan siswa.

b. Menyatukan pembelajaran siswa, konsergensi pemahaman yang

diperolehnya sambil mencegah terjadinya inkonsistensi antarmata

pelajaran.

c. Merefleksikan dunia nyata yang dihadapi anak di rumah dan

lingkunganya.

d. Selaras dengan cara anak berpikir, dimana menurut penelitian otak

mendukung teori pedagogic dan psikologi bahwa anak menerima
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banyak hal dan mengolah, merangkumnya, menjadi satu. Sehingga

mengajarkan secara holistic terpadu adalah sejalan dengan bagaimana

otak anak mengolah informasi.

6. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu

a. Prinsip-prinsip dalam penggalian tema:

1) Tema tidak terlalu luas sehingga mudah untuk memadukan mata

pelajaran.

2) Bermakna, sehingga bisa digunakan sebagai bekal bagi siswa untuk

belajar selanjutnya.

3) Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa.

4) Mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa.

5) Mempertimbangkan peristiwa otentik (riil)

6) Sesuai dengan kurikulum dan harapan masyarakat.

7) Mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.

b. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran tematik

1) Guru tidak bersikap otoriter dan berperan sebagai single actor yang

mendominasi proses pembelajaran.

2) Pemberian tanggungjawab terhadap individu dan kelompok harus

jelas dan mempertimbangkan kerja sama kelompok.

3) Guru bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang muncul saat proses

pebelajaran yang di luar perencanaan.

4) Memberkan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri

disampaing penilaian lain

7. Implikasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar

a. Bagi guru. pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik

dalam menyiapkan kegiatan/pengalaman belajar bagi anak, juga dalam

memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya

agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan

dan utuh.
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b. Bagi siswa

1) Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam

pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual,

pasangan, kelompok kecil ataupun klasikal.

2) Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi

secara aktif misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan

penelitian sederhana, dan pemecahan masalah

c. Terhadap sarana prasarana, sumber belajar dan media pembelajaran.

1) Pembelajaran tematik pada hakekatnya menekankan pada siswa

baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari,

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara

holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya

memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar.

2) Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik

yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan

pembelajaran (by design), maupun sumber belajar yang tersedia di

lingkungan yang dapat dimanfaatkan (by utilization).

3) Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media

pembelajaran yang bervariasi untuk membantu siswa dalam

memahami konsep-konsep yang abstrak.

4) Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar menggunakan

buku ajar yang sudah ada saat ini demikian pula cara guru

membelajarkannya. Namun masih dimungkinkan pula untuk

menggunakan buku suplemen sebagai bahan pengembangan.

d. Terhadap Pengelolaan kelas

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu melakukan

pengaturan ruang agar suasana belajar menyenangkan. Pengaturan

ruang tersebut meliputi:

1) Tata ruang disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan.
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2) Susunan bangku siswa mudah diubah sesuai dengan keperluan

pembelajaran yang sedang berlangsung

3) Siswa belajar tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat juga di

tikar/karpet

4) Kegiatan bervariasi  dapat dilaksanakan baik di dalam  maupun di

luar kelas

5) Dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya

siswa dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar

6) Alat, sarana dan sumber belajar dikelola untuk memudahkan

peserta didik menggunakan dan menyimpannya kembali.

e. Terhadap pemilihan metode

Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam

pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan

dengan menggunakan multi metode. Misalnya percobaan, bermain

peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Metode yang dipilih

adalah metode  yang mampu menstimulasi terjadinya proses

mengamati, menanya, mengolah, menalar, menyajikan, menyimpulkan,

dan mencipta/ mengkreasi melalui pendekatan saintifik.

B. Pengelolaan Pembelajaran Tematik

Anak yang berada di  Sekolah Dasar adalah anak yang berada pada

rentangan usia dini. Masa usia dini  merupakan masa yang pendek tetapi

merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu,

pada usia dini  seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan

berkembang secara optimal. Menurut Piaget, setiap anak memiliki struktur kognitif

yang disebut schemata yaitu sistem konsep yang ada dalam pikiran sebagai hasil

pemahaman terhadap objek yang ada dalam lingkungannya. Pemahaman tentang

objek tersebut berlangsung melalui proses asimilasi (menghubungkan objek

dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran) dan akomodasi (proses

memanfaatkan konsep-konsep dalam pikiran untuk menafsirkan objek). Kedua
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proses tersebut jika berlangsung terus menerus akan membuat pengetahuan lama

dan pengetahuan baru menjadi seimbang. Dengan cara seperti itu secara

bertahap anak dapat membangun pengetahuan melalui interaksi dengan

lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka perilaku belajar anak sangat

dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam dirinya dan lingkungannya. Kedua hal

tersebut tidak mungkin dipisahkan karena memang proses belajar terjadi dalam

konteks interaksi diri anak dengan lingkungannya.  Anak usia sekolah dasar

berada pada tahapan operasi konkret, sehingga pembelajaran tematik sangat

sesuai untuk diterapkan.

Pembelajaran tematik sesuai dengan teori konstruktivisme memandang proses

pembelajaran melalui pengalaman langsung (direct experience). Siswa

mengkonstruksi pengetahuannya dari interaksi langsung dengan obyek,

fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan tidak bisa ditransfer

begitu saja dari guru ke siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuannya,

sebab pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi tetapi harus dibangun melalui

keaktifan siswa. Perubahan palng mendasar pada pembelajaran tematik

integrative adalah perubahan model interaksi guru dan siswa pada proses

pembelajaran. Pembelajaran menfasilitasi siswa untuk banyak bertanya,

menemukan masalah-masalah dan mencari pemecahannya. Yang harus selalu

diingat guru pada proses pembelajaran adalah Kompetensi Inti (KI) 1 tentang

religi dan KI.2 tentang sosial dan kepribadian. Kedua kompetensi inti ini harus

menjiwai proses pembelajaran.
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PEMETAAN ALOKASI WAKTU TEMATIK

NO TEMA WAKTU

1 Diri Sendiri 4 minggu

2 Kegemaranku 4 minggu

3 Kegiatanku 4 minggu

4 Keluargaku 4 minggu

5 Pengalamanku 4 minggu

6 Lingkunganku bersih dan sehat 4 minggu

7 Benda, binatang, dan tanaman di

sekitarku

4 minggu

8 Peristiwa alam 4 minggu
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FORMAT PENILAIAN KETERLAKSANAAN KURIKULUM 2013
DI SEKOLAH DASAR

Nama SD : ……………………………………………………………………………………………………………..

Alamat Sekolah : ……………………………………………………………………………………………………………..

Telp. : ……………………………………………………………………………………………………………..

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………………………………………………………..

Provinsi : ……………………………………………………………………………………………………………..

Nama Kepala Sekolah : ……………………………………………………………………………………………………………..

Nomor Hp/email : ………………………………. / …………………………………..

Petunjuk

Instrumen berikut untuk memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan kurikulum 2013 di sekolah
anda.

 Baca secara cermat pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam borang.
 Tuliskan skor sesuai dengan  pernyataan  sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan di

sekolah dengan menunjukkan bukti yang sesuai.
 Tuliskan data tambahan atau catatan-catatan yang diperlukan pada kolom keterangan.

No Dimensi Indikator Skor Ket.

1 Perencanaan
Pengelolaan
Tematik
Terpadu.

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

3. Merancang kurikulum tingkat satuan pendidikan
dengan mencantumkan pelaksanaan pembelajaran
berbasis tematik terpadu, pendekatan saintifik, dan
penilaian otentik.

2. Merancang kurikulum tingkat sekolah dengan
mencantumkan pelaksanaan pembelajaran berbasis
tematik terpadu dan pendekatan saintifik.

1. Merancang kurikulum tingkat sekolah dengan
mencantumkan pelaksanaan pembelajaran berbasis
tematik terpadu.

2. Kalender Akademik Satuan Pendidikan

3. Merancang kalender akademik sekolah dengan
memuat lebih dari 5 hal (beban belajar, jadwal
penjaminan mutu, kegiatan pameran hasil karya
siswa, minggu efektif belajar, kegiatan ulangan
harian/tengah semester/UKK, ujian sekolah, dan
sebagainya ).

2. Merancang kalender akademik sekolah dengan
memuat 3 - 5 hal (beban belajar, jadwal penjaminan
mutu, kegiatan pameran hasil karya siswa, minggu

LK – 6.1
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efektif belajar, kegiatan ulangan harian/tengah
semester/UKK, dan sebagainya ).

1. Merancang kalender akademik sekolah dengan
memuat kurang dari 3 hal (beban belajar, jadwal
penjaminan mutu, kegiatan pameran hasil karya
siswa, minggu efektif belajar, kegiatan ulangan
harian/tengah semester/UKK, dan sebagainya ).

3 Pembagian tugas:

3.  Memetakan PTK dengan memperhatikan
kompetensi, formasi, sumber daya sekolah.

2.  Memetakan PTK dengan memperhatikan kompetensi
dan formasi.

1. Memetakan PTK dengan memperhatikan kompetensi.

4 Jadwal Pelajaran

3.  Merancang penyusunan jadwal pelajaran dengan
menjamin terlaksananya kegiatan guru mata
pelajaran (pendidikan agama dan penjasorkes),
kegiatan IHT, dan kegiatan KKG.

2.  Merancang penyusunan jadwal pelajaran dengan
menjamin terlaksananya kegiatan guru mata
pelajaran (pendidikan agama dan penjasorkes) dan
kegiatan KKG.

1. Merancang penyusunan jadwal pelajaran dengan
menjamin terlaksananya secara hermonis kegiatan
guru mata pelajaran (pendidikan agama dan
penjasorkes).

5 Sarana dan prasarana

3.  Mengorganisasikan kebutuhan pra sarana, alat
peraga, media, dan sumber belajar untuk menunjang
pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu.

2. Mengorganisasikan kebutuhan pra sarana dan  alat
peraga, untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran
tematik terpadu.

1. Mengorganisasikan kebutuhan pra sarana, alat
peraga, media, dan sumber belajar untuk menunjang
pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu.

2 Keterampilan 2. Mengidentifikasi  komponen perubahan
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mengendalika
n
pelaksanaan
kurikulum
2013

3. Sekolah memiliki catatan identifikasi perubahan
sebagai konsekuensi implementasi kurikulum 2013,
memiliki rencana menghadapi perubahan, dan
menyiapkan  sumberdaya demi suksesnya
implementasi kurikulum 2013 di sekolah.

2. Sekolah memiliki catatan identifikasi perubahan
sebagai konsekuensi implementasi kurikulum 2013
dan memiliki rencana menghadapi perubahan.

1. Sekolah memiliki catatan identifikasi perubahan
sebagai konsekuensi implementasi kurikulum 2013.

3. Analisis kondisi nyata di sekolah

3. memiliki catatan tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman sekolah, disertai strategi untuk
mengatasinya dan target hasil.

2.memiliki catatan tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman sekolah dan disertai strategi
untuk mengatasinya.

1.memiliki catatan tentang kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman sekolah.

4. Merumuskan standar hasil pembelajaran (KKM)

3. merumuskan standar hasil ketuntasan minimal
meliputi aspek sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.

2. merumuskan standar hasil ketuntasan minimal
meliputi aspek ketrampilan, dan pengetahuan

1. merumuskan standar hasil ketuntasan minimal hanya
aspek pengetahuan

5. Rancangan strategi:

3. memiliki rancangan strategi pencapaian hasil 6
sampai 8 standar

2. memiliki rancangan strategi pencapaian hasil 3
sampai 5 standar

1. memiliki rancangan strategi pencapaian hasil dibawah
3 standar

6. Rencana penjaminan mutu proses pembelajaran yang
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telah dirumuskan.

3. menetapkan standar operasional pelaksanaan
pembelajaran meliputi: pendekatan pembelajaran
tematik integrative, menggunakan metode saintifik,
menerapkan penilaian otentik.

2. menetapkan standar operasional pelaksanaan
pembelajaran meliputi: pendekatan pembelajaran
tematik integrative dan menggunakan metode
saintifik.

1. menetapkan standar operasional pelaksanaan
pembelajaran meliputi: pendekatan pembelajaran
tematik integrative.

7. Menjamin keterlaksanaan pembelajaran berbasis
tematik terpadu:

3. Memberikan penghargaan kepada guru yang berhasil
dalam menerapkan pembelajaran berbasis tematik
terpadu, dan memberikan bimbingan kepada guru
yang belum berhasil.

2.  Memberikan penghargaan kepada guru yang berhasil
dalam menerapkan pembelajaran berbasis tematik
integrative, dan memberikan sanksi kepada guru
yang belum berhasil.

1.  Memberikan penghargaan kepada guru yang berhasil
dalam menerapkan pembelajaran berbasis tematik
integrative, dan memberikan bimbingan kepada guru
yang belum berhasil.

8. Melaksanakan pendampingan:

3. Melaksanakan pemantauan terhadap guru dalam
penerapan pendekatan saintifik (project based,
problem based, inquiry learning), mengumpulkan
data, memberikan umpan balik dalam rangka
memperbaiki penerapan pendekatan saintifik.

2. Melaksanakan pemantauan terhadap guru dalam
penerapan pendekatan saintifik (project based,
problem based, inquiry learning) dan mengumpulkan
data.

1. Melaksanakan pemantauan terhadap guru dalam
penerapan pendekatan saintifik (project based,
problem based, inquiry learning.
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3 Melaksana
kan supervisi

9. Melaksanakan supervisi bidang perencanaan
pembelajaran.:

3. RPP yang dibuat guru telah memenuhi kesesuaian
antara: indikator dengan KD, materi dengan
indikator, metode dengan materi, penilaian dengan
indikator.

2. RPP yang dibuat guru telah memenuhi kesesuaian
antara: indikator dengan KD, materi dengan
indikator, metode dengan materi.

1. RPP yang dibuat guru telah memenuhi kesesuaian
antara: indikator dengan KD, materi dengan
indikator.

10. Melaksanakan supervisi proses pembelajaran:

3. Guru melaksanakan pembelajaran tematik terpadu,
menggunakan pendekatan saintifik, menerapkan
otentik.

2. Guru melaksanakan pembelajaran tematik terpadu,
menggunakan pendekatan saintifik, tapi belum
menerapkan penilaian otentik.

1. Guru melaksanakan pembelajaran tematik terpadu,
tapi belum menggunakan pendekatan saintifik,  dan
belum menerapkan penilaian otentik.

11. Melaksanakan supervisi pengelolaan kelas:

3. Guru melakukan penataan kelas sesuai dengan tema
yang direncanakan, menyiapkan perangkat
pembelajaran sesuai dengan tema meliputi: alat
peraga, media pembelajaran, sumber belajar.

2. Guru melakukan penataan kelas sesuai dengan tema
yang direncanakan, tapi penyiapan perangkat
pembelajaran  belum sesuai dengan tema.

1. Guru melakukan belum melakukan penataan kelas
sesuai dengan tema yang direncanakan,  menyiapkan
perangkat pembelajaran belum disesuaikan dengan
tema.

12. Melaksanakan supervisi penilaian:
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3. Guru telah melaksanakan penilaian otentik dibuktikan
dengan tersedianya dokumen lengkap tentang:
catatan perkembangan kompetensi setiap siswa,
portofolio siswa, catatan anekdot, pajangan hasil
karya siswa.

2. Guru telah melaksanakan penilaian otentik tetapi
bukti  dokumen belum lengkap.

1. Guru belum melaksanakan penilaian otentik dan tidak
tersedianya bukti.

4 Menindak
lanjuti hasil
supervisi

13. Melaksanakan analisis hasil supervisi:

3. merumuskan hasil analisis supervisi (perencanaan,
pelaksanaan, penilaian), memetakan kebutuhan
peningkatan kompetensi berdasarkan analisis hasil
supervisi,  dan merencanakan tindak lanjut dari hasil
supervisi (pembimbingan, IHT, KKG).

2. merumuskan hasil analisis supervisi (perencanaan,
pelaksanaan, penilaian), memetakan kebutuhan
peningkatan kompetensi berdasarkan analisis hasil
supervisi,  dan tapi tidak merencanakan tindak lanjut
dari hasil supervisi (pembimbingan, IHT, KKG).

1. hanya merumuskan hasil analisis supervisi
(perencanaan, pelaksanaan, penilaian).

14. Melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi

3.  menindaklanjuti hasil supervisi dengan pembinaan,
tutor sebaya, IHT, KKG, diklat professional.

2. menindaklanjuti hasil supervisi dengan pembinaan,
tutor sebaya, IHT, KKG, diklat professional.

1. menindaklanjuti hasil supervisi dengan pembinaan,
tutor sebaya, IHT, KKG, diklat professional.

JUMLAH
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LEMBAR KERJA
PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU (VIDEO)

Kelompok: ……………………………………………..
Berdasarkan isian  LK – 4.2 isilah format berikut!

No Komponen yang diamati
Jumlah

Catatan Strategi tindak lanjut
Ya Tidak

1 Kegiatan pendahuluan (6 item)

2 Kegiatan Inti

Penguasaan materi (4 item)

Penerapan strategi  (7 item)

Penerapan pendekatan scientific
(7 item)

Penerapan pembelajaran tematik
terintegrasi (4 item)

Pemanfaatan sumber
belajar/media dalam
pembelajaran (5 item)

Pelibatan peserta didik dalam
pembelajaran (5 item)

Penggunaan bahasa yang benar
dan tepat daam pembelajaran (2
item)

LK – 6.1.1
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Kegiatan menutup pelajaran (4
item)

Menghimpun data, melakukan
Analisis, menafsirkan dan
menyimpulkan

LEMBAR KERJA

PERANCANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Kelompok: ……………………………………..

NO ASPEK KETERANGAN

1

LK – 6.1.2
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LEMBAR KERJA
KALENDER AKADEMIK SEKOLAH TAHUN  2013/2014

Kelompok: ……………………………………………
BULAN TGL KEGIATAN KET

dst

LK – 6.1.3
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LEMBAR KERJA
PENGELOLAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kelompok: ……………………….
Format data PTK

NO NAMA PENDIDIKAN/
JURUSAN

KOMPETENSI
UNGGUL

KETERANGAN

Format formasi PTK

NO TINGKAT
KELAS

JUMLAH
ROMBONGAN

KEBUTUHAN
PENDIDIK TENAGA KEPENDIDIKAN

GURU KELAS MAPEL TAS PENJAGA PTK  LAIN

LK. 6.1.4
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Format Sumberdaya sekoah

JENIS JUMLAH

Fisik

1. ……………………………………………….
2. . ……………………………………………..
3. . ……………………………………………..
4. . dst

Non Fisik

1. …………………………………………………
2. . ……………………………………………….
3. . ……………………………………………….



106

LEMBAR KERJA
PENYUSUNAN JADWAL PELAJARAN SEKOLAH

Kelompok : ………………………………….

JAM
KE

WAKTU KELAS

I II III IV V VI

PENDIDIKAN AGAMA

PENJASORKES

TEMA/MAPEL LAIN

LK – 6.1.5



107

LEMBAR KERJA

ANALISIS KEBUTUHAN SARANA PRASARANA
Kelompok: ………………………………………………..
KELAS TEMA KEBUTUHAN TERSEDIA DIRENCANAKAN

I Diriku

Kegemaranku

IV

LK – 6.1.6
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FORMAT
ANALISIS KONDISI SEKOLAH

Kelompok: ………………………………………
FAKTOR INTERN FAKTOR EKSTERN

KEKUATAN PELUANG

KELEMAHAN ANCAMAN

LK – 6.1.7
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KOMPONEN KONDISI YANG
DIHARAPKAN

KONDISI
SEKARANG

STRATEGI KEERANGAN

(Contoh)

Guru

Open mind
(terbuka dan
menerima)
perubahan

Statis, sulit
menerima
perubahan

Pelatihan untuk
membuka mind
set
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A. KOMPETENSI

1. Memahami konsep pembelajaran tematik terpadu
2. Mampu mengelola pembelajaran tematik terpadu

B. INDIKATOR
1. Menerima penerapan pembelajaran  tematik terpadu di SMP (khusus IPA dan IPS)

2. Berinisiatif  melakukan pemodelan pembelajaran tematik terpadu di SMP

3. Melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran Tematik Terpadu

4. Melakukan evaluasi Keterlaksanaan  tahap tahap  pengelolaan pembelajaran
tematik terpadu menggunakan  instrumen pengendalian ketercapaian

C. Lingkup Materi

1. Pembelajaran Tematik Terpadu di SMP

2. Standar Kompetensi Lulusan

3. Standar Isi

4. Standar Proses

5. Standar Penilaian

6. Rambu rambu  penyusunan RPP  tematik terpadu

7. Teknik Supervisi  Akademik

8. Pengelolaan Pembelajaran Tematik terpadu

D. PROSES/ AKTIVITAS

1. Diskusi dan tanya jawab

2. Kerja Kelompok

3. Latihan menggunakan instrumen dan membuat merekomendasi serta tindak
lanjut

4. Presentasi

E. PERANGKAT PELATIHAN

1. Lembar Kerja

2. Dokumen Bahan Bacaan

a. Pembelajaran Tematik  Terpadu

6.2. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
TEMATIK TERPADU DI SMP
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b. Pengelolaan Pembelajaran

5. Alat Pembelajaran
1. LCD
2. Laptop
3. Kertas Plano
4. Spidol
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Materi Pelatihan :
Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu SMP

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tugas  pokok  kepala sekolah
yang berkaitan dengan
kepemimpinan pembelajaran
yaitu

1.PENDIDIK (Educator)
MENELADANI   SETIAP
TUNTUTAN PERUBAHAN
DALAM  PEMBELAJARAN
DI KELAS

2. PEMIMPIN (leader)
VISIONER DAN
MENELADANI DALAM
MEMBANGUN TATA
NILAI KEDISIPLINAN,
KEJUJURAN , KREATIF
DAN INOVATIF MENJADI
BUDAYA  SEKOLAH

PT– 6.2
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3.PENGELOLA(manajer)
KONSISTEN  DALAM
PENCAPAIAN VISI MISI
SEKOLAH

4. ADMINISTRATOR
KEPALA SEKOLAH
MERUPAKAN
PENANGGUNG-JAWAB
KEGIATAN
ADMINISTRASI
KETATAUSAHAAN
SEKOLAH DALAM
MENDUKUNG
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
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5.PENYELIA (Supervisor)
KEPALA SEKOLAH
MELAKUKAN OBSERVASI
KELAS GUNA
MEMBERIKAN
PENGARAHAN TEKNIS
KEPADA GURU DAN
MEMBERIKAN SOLUSI
BAGI PERMASALAHAN
PEMBELAJARAN YANG
DIALAMI GURU.

TAHAP PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

• Perencanaan
Perencanaan meliputi :

• Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan
bagaimana cara melakukannya

• Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja
untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses
penentuan target;

• Mengembangkan alternatif-alternatif;
• Mengumpulkan dan menganalisis informasi;
• Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-

rencana dan keputusan-keputusan.
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PENGORGANISASIAN

• Pengorganisasian, meliputi:
• Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan tenaga kerja

yang diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencana
melalui proses penetapan kerja;

• Pengelompokan komponen kerja ke dalam struktur
organisasi secara teratur;

• Membentuk struktur wewenang dan mekanisme
koordinasi;

• Memutuskan dan menetapkan metode dan prosedur;
• Memilih, mengadakan pelatihan dan pendidikan guru

serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan
dalam kegiatan pembelajaran.

PENGARAHAN

• Pengarahan meliputi:
• Menyusun kerangka waktu dan biaya secara

terperinci
• Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan

dalam melaksanakan rencana dan pengambilan
keputusan

• Mengeluarkan instruksi–instruksi yang spesifik;
• Membimbing, memotivasi dan melakukan

supervisi.
•
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PENGAWASAN

Pengawasan meliputi:
• Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang

mengacu pada rencana;
• Melaporkan penyimpangan untuk tindakan

koreksi dan merumuskan tindakan koreksi,
menyusun standar-standar dan saran-saran;

• Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan
koreksi terhadap penyimpangan-
penyimpangan.

KASUS 1

• Kasus 2.1
• Salah seorang guru di sekolah Anda telah berhasil

mengikuti pelatihan pembelajaran kontekstual dan
terpadu  Guru tersebut mencoba menerapkan hasilnya.
Sementara guru lain bukannya mencoba mencari tahu
dan belajar darinya tetapi malah mencemoohnya.

• Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh
Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah , agar guru lain
mau meniru dan mencoba pembaharuan pembelajaran
yang telah dilakukan oleh guru tersebut?

•
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KASUS 2
• Kasus 2.2
• Beberapa guru kelas VII, VIII dan IX telah mengikuti

pelatihan pembelajaran kontekstual dan terpadu . Namun
hanya guru-guru kelas VII saja yang menerapkan hasil
pelatihan, dan tampak tanda-tanda terjadinya peningkatan
mutu proses dan hasil pembelajaran.  Semetara guru-guru
kelas VIII dan IX tidak mau menerapkan hasil pelatihannya.

• Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pengawas
Sekolah  atau  Kepala Sekolah agar guru-guru kelas VIII dan
IX pun menerapkan hasil pelatihan?

• Bacalah kasus 3 berikut ini dengan seksama,kemudian
diskusikan pemecahan masalah  dari pertanyaan  kasus 3
tersebut

KASUS
• Kasus 2.3
• Beberapa orang guru mata pelajaran telah berulang

kali mengikuti pelatihan pembelajaran kontekstual dan
terpadu . Namun kegiatan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru-guru tersebut tidak menampakkan
pembaharuan/tidak terlihat adanya peningkatan mutu
proses dan hasil pembelajaran.

• Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh
Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah agar guru-guru
yang bersangkutan mau berubah?

• Bacalah kasus 4 berikut ini dengan
seksama,kemudian  diskusikan pemecahan masalah
dari pertanyaan  kasus 3  tersebut
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KASUS 4
• Kasus 2.4
• Suatu saat  Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah mengujungi

sebuah  Sekolah  Gumati   yang relatif lebih maju.  Kepala Sekolah
Gumati  menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang selalu
dilakukan di sekolah tersebut adalah melaksanakan Pembelajaran
kontekstual dan terpadu . Sementara itu Pengawas Sekolah  atau
Kepala Sekolah yang mengunjungi sekolah tersebut menyadari
bahwa di sekolahnya program dan kegiatan semacam itu belum
dilaksanakan.

• Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas
Sekolah  atau  Kepala Sekolah   agar guru-gurunya mau melakukan
hal yang sama?

•
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PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU

A. Konsep Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu merupakan suatu pendekatan dalam

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam

intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya

pemaduan itu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan

secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik.

Makna pembelajaran Tematik Terpadu adalah  pendekatan pembelajaran

yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman

yang bermakna kepada peserta didik. Dikatakan bermakna pada

pembelajaran Tematik Terpadu artinya, peserta didik akan memahami

konsep-konsep yang mereka pelajari  melalui pengalaman langsung dan

menghubungkan dengan konsep yang lain yang sudah mereka pahami.

B. Tujuan Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan

pembalajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat :

1. Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih

bermakna

2. Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan

informasi

3. Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur

yang diperlukan dalam kehidupan

4. Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, toleransi,

komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain

5. Meningkatkan minat dalam belajar

6. Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya

HO– 6.2a
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C. Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu memiliki beberapa macam karakteristik,

diantaranya (Panduan Pengembangan Pembelajaran Tematik Terpadu

Depdiknas,2004)

1. Berpusat pada peserta didik

2. Memberi pengalaman langsung pada peserta didik

3. Pemisahan antar mata pelajaran   tidak begitu jelas

4. .Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses

pembelajaran

5. Bersifat luwes.

6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan

peserta didik

7. Holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam

pembelajaran Tematik Terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata

pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak.

8. Bermakna, artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam

aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki

peserta didik.

9. Otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya

menjadi otentik.

10.Aktif, artinya peserta didik perlu terlibat langsung dalam proses

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses

penilaian.

11.Wujud lain dari implementasi Tematik Terpadu yang bertolak dari  tema,

D. Penilaian Pembelajaran Tematik Terpadu

Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap

proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses belajar adalah upaya

pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan

peserta didik, sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai

terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria
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tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya merupakan pencapaian

kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan,

sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Kompetensi tersebut dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan

indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Penilaian proses dan hasil belajar

itu saling berkaitan satu dengan lainnya, hasil belajar merupakan akibat dari

suatu proses belajar

E. Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang  tersusun secara

Tematik Terpadu di dalam kurikulum 2013 adalah mata pelajaran  IPA dan IPS.

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Tematik Terpadu bergantung pada

kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik

(minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan).

Penentuan Tema Pembelajaran IPA/IPS Terpadu

1. Tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan memadukan

banyak banyak indikator

2. Tema harus bermakna artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus

memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya

3. Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak.

4. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan penstiwa peristiwa

otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar,

5. Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan

sumber belajar.

Untuk menyusun perencanaan pembelajaran Tematik Terpadu perlu dilakukan

langkah-langkah seperti berikut
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Diagram Langkah Perencanaan Pembelajaran Tematik Terpadu

Langkah-langkah perencanaan pembelajaran tematik terpadu seperti yang

disajikan pada diagram di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menganalisis   KI dan KD  mata pelajaran  IPA atau  IPS
2. Menentukan  Tema yang sesuai dengan konsep konsep yang ada  dalam setiap nomor KD

IPA atau IPS
3. Penjabaran (perumusan) Kompetensi  Dasar ke dalam indikator sesuai topik/tema
4. Membuat peta hubungan antar indikator dengan judul tema
5. Pengembangan Silabus
6. Menyusun RPP Tematik Terpadu
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Contoh Tema :

(Sumber PPPPTK IPA )

Gambar  Contoh Tema Pembelajaran IPA Tematik Terpadu kls VII SMP

(Sumber PPPPTK IPS)

Gambar  Tema Pembelajaran IPS Tematik Terpadu
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F. Model  Pembelajaran Tematik Terpadu

Pembelajaran Tematik Terpadu antar mata peserta didik an Menurut Fogarty

dalam bukunya How to Integrate the Curricula (Fogarty,1991:XV)

ada  sepuluh  macam model pembelajaran Tematik Terpadu, yaitu : 1) Model

Terhubung (The Connected Model), 2) Model Jaring Laba-Laba (The Webbed

Model), 3) Model  KeTematik Terpaduan (The Integrated Model), 4) Model

Sarang (The Nested Model), 5) Model Penggalan  (The Fragmented Model  ),

6) Model Terurut (The Sequenced Model), 7) Model Irisan  (The Shared Model

), 8) Model Galur (The Threaded Model), 9) Model Celupan (The Immersed

Model). Dan 10) Model Jaringan Kerja (The Networked  model)

II. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU

Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan

masyarakat dan lingkungan sekolah untuk itu sebagai seorang pemimpin kepala

sekolah diharapkan mampu untuk berusaha membina, mengelola dan

mengembangkan sumber daya-sumber daya yang ada di sekolah.

Kepala Sekolah mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan

pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasional tugas pokok

kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh

sumber daya sekolah secara Tematik Terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan

sekolah secara efektif dan efisien.

A. Peran Kepala sekolah dalam Perencanaan Pembelajaran

Dalam perencanaan , kepala sekolah perlu melibatkan sejumlah orang. Bukan

hanya orang-orang dalam sekolah yang dilibatkan, tetapi juga orang-orang di

luar sekolah. Dengan melibatkan sejumlah orang dalam perencanaan, di

samping cukup banyak yang ikut serta berpikir, juga semua aspirasi dan

kebutuhan sekolah dan masyarakat akan tertampung
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B. Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan (Actuating) Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan dimana seorang guru diharapkan dapat

memotivasi, mendorong dan memberi semangat/inspirasi kepada siswa,

sehingga siswa dapat mencapai tujuannya. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran

di sekolah terutama ditujukan kepada guru sebab merekalah yang terlibat lagi

dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kepala sekolah dalam hal ini

menekankan kegiatannya pada usaha mempengaruhi guru-guru dalam

melaksanakan tugas mengajar

Pelaksanaan adalah kegiatan memimpin bawahan dengan jalan memberi

perintah, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin,

memberikan berbagai usaha lainnya hingga mereka dalam melaksanakan tugas

mengikuti arah yang telah ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau pedoman

yang telah ditetapkan

Diantara tugas tugas pokok kepala sekolah  Ada yang berkaitan dengan

kepemimpinan pembelajaran yaitu

1. Pendidik (Educator)

2. Pemimpin (leader)

3. Pengelola (manajer)

4. Administrator

5. Penyelia (Supervisor).

C. Tahap Pengelolaan Program Pembelajaran

Tahapan pengelolaan kegiatan pembelajaran tematik Tematik Terpadu dapat

dilakukan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan meliputi :

a. Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara

melakukannya

b. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai

hasil yang maksimal melalui proses penentuan target
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c. Mengembangkan alternatif-alternatif

d. Mengumpulkan dan menganalisis informasi

e. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-

keputusan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian, meliputi:

a. Menyediakan fasilitas, perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan

untuk melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja

b. Pengelompokan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara

teratur

c. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi

d. Memutuskan dan menetapkan metode dan prosedur

e. Memilih, mengadakan pelatihan dan pendidikan guru serta mencari

sumber-sumber lain yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran.

3. Pengarahan

Pengarahan meliputi:

a. Menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci

b. Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan

rencana dan pengambilan keputusan

c. Mengeluarkan instruksi–instruksi yang spesifik

d. Membimbing, memotivasi dan melakukan supervisi.

4. Pengawasan

Pengawasan meliputi:

a. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada rencana

b. Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan

tindakan koreksi, menyusun standar-standar dan saran-saran

c. Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap

penyimpangan-penyimpangan.
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LEMBAR KERJA
6.2. Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu di SMP

LK 6.2.1

1. Rancanglah pengelolaan pembelajaran Tematik Terpadu di sekolah Anda

2. Buatlah instrument evaluasi keterlaksanaa pengelolaan pembelajaran tematik

terpadu.

3. Pemecahan soal Kasus

Bacalah   kasus 1 sampai 4 berikut  ini dengan seksama,kemudian diskusikan

pemecahan masalah  dari pertanyaan kasus 1 smapai 4 tersebut.

Kasus 1

Salah seorang guru di sekolah Anda telah berhasil mengikuti pelatihan

pembelajaran tematik terpadu  Guru tersebut mencoba menerapkan hasilnya.

Sementara guru lain bukannya mencoba mencari tahu dan belajar darinya tetapi

malah mencemoohnya.

Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau  Kepala

Sekolah, agar guru lain mau meniru dan mencoba pembaharuan pembelajaran

yang telah dilakukan oleh guru tersebut?

Kasus 2
Beberapa guru kelas VII, VIII dan IX telah mengikuti pelatihan pembelajaran

tematik terpadu . Namun hanya guru-guru kelas VII saja yang menerapkan hasil

pelatihan, dan tampak tanda-tanda terjadinya peningkatan mutu proses dan hasil

pembelajaran.  Semetara guru-guru  kelas VIII dan IX tidak mau menerapkan hasil

pelatihannya.

Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau  Kepala

Sekolah agar guru-guru kelas VIII dan IX pun menerapkan hasil pelatihan?
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Kasus 3
Beberapa orang guru mata pelajaran telah berulang kali mengikuti pelatihan

pembelajaran kontekstual dan tematik terpadu . Namun kegiatan pembelajaran

yang dilakukan oleh guru-guru tersebut tidak menampakkan pembaharuan/tidak

terlihat adanya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau

Kepala Sekolah agar guru-guru yang bersangkutan mau berubah?

Bacalah   kasus  4 berikut  ini dengan seksama,kemudian  diskusikan pemecahan

masalah  dari pertanyaan  kasus 3 tersebut

Kasus 4
Suatu saat  Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah mengujungi sebuah

Sekolah Sawangan yang relatif lebih maju. Kepala Sekolah Sawangan

menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang selalu dilakukan di sekolah

tersebut adalah melaksanakan Pembelajaran tematik terpadu (untuk IPA dan IPS)

Sementara itu Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah yang mengunjungi

sekolah tersebut menyadari bahwa di sekolahnya program dan kegiatan semacam

itu belum dilaksanakan.

Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau

Kepala Sekolah   agar guru-gurunya mau melakukan hal yang sama?
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LK-6.2.1 Rancangan Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu

Nama : ………………………………………………………………………………………..

Kelas/No Peserta : ………………………………………………………………………………………..

Asal Instansi : ………………………………………………………………………………………..

Kota/kabupaten : ………………………………………………………………………………………..

LK– 6.2.1
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LK-6.2.2 Evaluasi Keterlaksanaan Pengelolaan Pembelajaran Tematik Terpadu

Nama : ………………………………………………………………………………………..

Kelas/No Peserta : ………………………………………………………………………………………..

Asal Instansi : ………………………………………………………………………………………..

Kota/kabupaten : ………………………………………………………………………………………..

LK– 6.2.2
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LK-6.2.3 Pemecahan Masalah Kasus 1
Nama : ………………………………………………………………………………………..

Kelas/No Peserta : ………………………………………………………………………………………..

Asal Instansi : ………………………………………………………………………………………..

Kota/kabupaten : ………………………………………………………………………………………..

LK– 6.2.3
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LK-6.2.4 Pemecahan Masalah Kasus 2
Nama : ………………………………………………………………………………………..

Kelas/No Peserta : ………………………………………………………………………………………..

Asal Instansi : ………………………………………………………………………………………..

Kota/kabupaten : ………………………………………………………………………………………..

LK– 6.2.4
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LK-6.2.5 Pemecahan Masalah Kasus 3
Nama : ………………………………………………………………………………………..

Kelas/No Peserta : ………………………………………………………………………………………..

Asal Instansi : ………………………………………………………………………………………..

Kota/kabupaten : ………………………………………………………………………………………..

LK– 6.2.5
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LK-6.2.6 Pemecahan Masalah Kasus 4
Nama : ………………………………………………………………………………………..

Kelas/No Peserta : ………………………………………………………………………………………..

Asal Instansi : ………………………………………………………………………………………..

Kota/kabupaten : ………………………………………………………………………………………..

LK– 6.2.6



139

A. Tujuan Umum Pelatihan

Tujuan yang ingin dicapai dari sajian materi ini adalah memberikan

pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

dalam kaitannya dengan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik.

C. Indikator Umum Pencapaian

1. Memahami lingkup dan pelaksanaan peminatan peserta didik;

2. Menyusun program peminatan peserta didiik.

3. Menyelesaian berbagai kasus terkait pemilihan dan penetapan peserta didik

4. Mensupervisi pelaksanakan program peminatan peserta didik.

5. Mengevaluasi program peminatan peserta didik

Bagaimana cara
mengubah sikap KS ?

PERUBAHAN SIKAP
(MINDSET)

Keterampilan
Menyusun model supervisi
keseuaian program dengan

pedoman Peminatan
Peserta Didik

Keterampilan
Mensupervisi

Keterlaksanaan Program
Peminatan Peserta Didik

Keterampilan
mensupervisi tindak

lanjut keterlaksanaan
program Peminatan

Peserta Didik

Tiga tujuan utama, yakni (1) bagaimana cara mengubah sikap PS pada pelatihan ini, (2) pengetahuan apa
saja yang harus dikuasai, dan (3) keterampilan apa saja yang harus dilatihkan

INDIKATOR

MATERI

• Perubahan Mindset
• Pemutaran film mekanisme

peminatan peserta didik
• Filosofi Perubahan

Kurikulum, Standar Nasional
Pendidikan,  dan Konsep
Kurikulum 2013

PROSES/
AKTIVITAS

• Mengidentifikasi komponen
model supervisi kesesuaian
program dengan pedoman
peminatan peserta didik

• Merancang strategi model
supervisi kesesuaian program
dengan pedoman peminatan
Peserta didik

• Menetapkan alat supervisi
yang relevan

• Berakhlak mulia
• Berilmu
• Bertanggung jawab

• Menerapkan pendekatan
POAC dalam
mensupervisi
keterlaksanaan program
peminatan peserta didik

• Menerapkan alat
supervisi yang sesuai

• Latihan menerapkan
alat supervisi tindak
lanjut yang sesuai

• Menerapkan pendekatan
POAC untuk
mensupervisi
keterlasanaan program
peminatan peserta didik

• Pemutaran video
• Diskusi dan tanya jawab
• Kerja Kelompok

• Menyusun model supervisi
keterlaksanaan program Peminatan
Peserta didik

• Menyusun alat supervisi
keterlaksanaan Program Peminatan
Peserta didik

• Diskusi rambu-rambu penyusunan
model supervisi tindak lanjut
keterlaksanaan Program Peminatan
Peserta didik.

• Mengalisis tayangan
video pelayanan
peminatan peserta didik

• Melaksanakan simulasi
supervisi

• Melakukan refleksi

• Diskusi
• Pengembangan Alat

supervisi
• Menganalisis hasil

supervisi

• Pedoman Pelayanan
Peminatan Akademik Pesrta
Didik

6.3. PENGELOLAAN PROGRAM PEMINATAN
PESERTA DIDIK DI SMA/SMK
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D. Kompetensi Inti yang Harus Dicapai

1. Menyusun program peminatan peserta didiik.

2. Menyelesaikan berbagai kasus terkait pemilihan dan penetapan peserta

didik

3. Mensupervisi pelaksanakan program peminatan peserta didik.

4. Mengevaluasi program peminatan peserta didik

5. Tindak lanjut keterlaksaan program peminatan peerta didik

E. Hasil Kerja Peserta Selama Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah

mampunmewujudkan hasil kerja selama pelatihan secara kolektif:

Kepala Sekolah;

1. Laporan komentar terkait mekanisme program peminatan peserta didik.

2. Laporan perhitungan analisis ketersediaan SDM

3. Analisis ketersediaan sarana prasarana

4. Laporan merumuskan jumlah kelompok peminatan dan rombongan belajar

5. Laporan supervisi keterlaksanaan kegiatan peminatan peeerta didik

6. Laporan evaluasi keterlaksanaan kegiatan peminatan peserta didik

Pengawas Sekolah:

1. Laporan mekanisme Supervisi Kesesuaian Program Peminatan Peserta Didik

dengan Pedoman Peminatan Peserta Didik

2. Laporan mekanisme Supervisi Keterlaksanaan Program Peminatan Peserta

Didik dengan Pedoman Peminatan Peserta Didik

3. Laporan mekanisme Supervisi Tindak Lanjut Keterlaksanaan Program

Peminatan Peserta Didik
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F. Tahapan, Narasumber, dan Peserta Pelatihan

Sasaran akhir dari pelatihan adalah Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah.

Mengingat jumlah sasaran akhir pelatihan dan sebaran pelatihan sangat luas,

maka pelatihan ini menerapkan strategi pelatihan terpadu dan berjenjang di

tingkat nasional dan di tingkat provinsi (PPPPTK dan LPPKS)

G. Struktur Pelatihan

1. Struktur Program Diklat Peminatan Peserta Didik Kepala Sekolah/Pengawas

Sekolah SMA/SMK dapat dilihat pada table berikut:

No. MATA DIKLAT ALOKASI WAKTU

1. Menyusun Program Peminatan Peserta Didik

2. Koordinasi Menyusun Program Peminatan

Peserta Didik

3. Supervisi Keterlaksanaan Program

Peminatan Peserta Didik

4. Evaluasi keterlaksanaan Program Peminatan

Peserta Didik

5. Tindak Lanjut keterlaksanaan Program

Peminatan Peserta Didik
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HANDOUT

Tujuan
1. Memahami lingkup dan pelaksanaan peminatan peserta

didik;
2. Menyusun program peminatan peserta didiik.
3. Menyelesaian berbagai kasus terkait pemilihan dan

penetapan peserta didik
4. Mensupervisi pelaksanakan program peminatan

peserta didik.
5. Mengevaluasi program peminatan peserta didik

PERUBAHAN KURIKULUM 2013

• Adanya kelompok peminatan dan pilihan mata pelajaran
pada struktur kurikulum 2013 yang dimulai pada awal
masuk kelas X.

• Peminatan tidak sama dengan penjurusan. Peminatan
lebih didasarkan pada upaya pengembangan potensi
diri, sedangkan penjurusan lebih didasarkan pada
ketetapan sekolah.

• Guru BK/Konselor sebagai pendidik yang bertugas
membantu peserta didik mencapai perkembangan yang
optimal dipandang mempunyai tanggung jawab yang
lebih terhadap peminatan peserta didik.

PT– 6.3
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SMA

LINGKUP
PEMINATAN

PESERTA DIDIK

3. Kelompok Mata Pelajaran
C = 16 JP
(PEMINATAN AKADEMIK)
a. Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam
b. Ilmu Sosial
c. Bahasa

4. Tahapan dan Penanggu-
langan Disiplin

4. Matapelajaran pilihan
pendalaman dan atau
perluasan = 6 JP

SMK

Bidang studi keahlian = 8
Program studi keahlian =45
Kompetensi keahlian =141

3.Kelompok Mata Pelajaran
C=28 JP
PEMINATAN AKADEMIK
DAN VOKASI)

KOMPONEN
PEMINATAN

PESERTA DIDIK

1. PRESTASI  BELAJAR

2. PRESTASI  NON AKADEMIK

3. NILAI UJIAN  NASIONAL

4. MINAT  BELAJAR

5. PERHATIAN  ORANG TUA



144

Prestasi
Belajar

Nilai
UN

Prestasi Non
Akademik

Minat
siswa

Arah  Peminatan
Siswa

Perhatian Orang
Tua

Diteksi Peminatan
SMA/SMK

SMA
3 Peminatan Siswa

SMK
8 Bidang studi keahlian

45 Program studi
141 Kompetensi keahlian

Penetapan Peminatan
Siswa

Penetapan Peminatan
Siswa

DIAGRAM PENGORGANISASIAN PEMINATAN  PESERTA DIDIK

Rekomendasi Guru
BK SMP/MTs

Bersamaan dengan
PPDB

Setelah diterima,
Minggu pertama tahun

pelajaran baru

PEMINATAN
2 alternatif

Waktu

Waktu Pemilihan dan Penetapan Peminatan PD
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BAGAN 1
DIAGRAM ALIR ALTERNATIVE 1
(Mekanisme Peminatan Peserta

Didik Bersamaan dengan
Penerimaan Peserta Didik Baru )

Y ( diterima )

Pengumuman Lapor Diri

Proses Pembelajaran

Seleksi
Administrasi
Oleh Guru

BK

Seleksi Fisik
Seleksi

Akademik
Oleh Guru

BK

Mengembalikan Formulir

Mendaftar, Mengambil
dan Mengisi Formulir

Datang Kesekolah

Calon Peserta Didik Orang Tua

Wawancara
Oleh Guru

BK

Penetapan
Peminatan

1

2

3

4

5

6

7

8

T ( ditolak)
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KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Calon peserta didik didampingi/ bersama orang tua menggali informasi secara detail
tentang prosedur peminatan (tata cara, kuota, syarat pendaftaran, dll. ) di sekolah yang
akan dituju. Di samping itu, orang tua menerima kembali putra-putrinya yang dinyatakan
tidak diterima dalam penerimaan siswa baru.

1,2

Calon peserta didik mendaftar, mengambil formulir peminatan di ruang yang disediakan
sekolah. Pengisian formulir dapat dilakukan dirumah dan dilakukan pencermatan
secara teliti.

3

Calon peserta didik mengembalikan formulir yang telah diisi lengkap di ruang
pengembalian formulir 4

Guru Bimbingan dan Konseling melakukan seleksi : Administrasi, akademik dan
melayani wawancara peminatan. Bila diperlukan untuk jenis peminatan tertentu dapat
dilakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli.

5

Penetapan
- Sidang penetapan peminatan peserta didik dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- Bentuk penetapan : Y adalah bagi yang diterima ( memenuhi persyaratan) dan T

adalah bagi yang ditolak ( tidak memenuhi persyaratan)
- Hasil penetapan peminatan peserta didik diumumkan secara tertulis dan terbuka

Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima melanjutkan proses berupa lapor
diri, sedangkan bagi yang dinyatakan ditolak kembali ke orang tua masing-masing.

6

Calon peserta didik yang diterima, melapor diri (herregristrasi) 7

Setelah melapor diri, peserta didik menempuh proses belajar mengajar yang
diselenggarakan oleh sekolah sesuai peminatannya 8

BAGAN 2
DIAGRAM ALIR ALTERNATIF 2

(Mekanisme Peminatan Belajar Minggu
Pertama Awal Tahun Pelajaran )
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KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Peserta didik baru mendaftar, mengambil formulir peminatan. Pengisian dapat dilakukan
dirumah dan dengan persetujuan Orang Tua. 1,2

Peserta didik baru mengembalikan formulir peminatan belajar yang telah diisi lengkap kepada
Tim Peminatan yang dikoordinir oleh Guru Bimbingan dan Konseling 3

Guru Bimbingan dan Konseling melakukan seleksi administrasi dan wawancara peminatan
belajar. Pada bidang tertentu sesuai kebutuhan dapat melakukan pemeriksaan fisik/ kesehatan. 4

Penetapan peminatan belajar peserta didik
- Sidang penetapan peminatan belajar peserta didik dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- Bentuk penetapan : Ya bagi yang dinyatakan diterima ( memenuhi persyaratan) dan Tdk

bagi yang dinyatakan ditolak ( tidak memenuhi persyaratan)
Bagi peserta didik yang tidak dapat diterima peminatannya sesuai dengan pilihan pertama dan
atau tidak sesuai penetapan peminatannya, dilakukan konsultasi bersama antara guru
bimbingan dan konseling dengan peserta didik dan orang tua.

5

Hasil penetapan peminatan belajar peserta didik diumumkan secara tertulis dan terbuka.
Peserta didik dikelompokkan berdasarkan peminatan belajarnya, dan selanjutnya lapor diri
(herregristrasi) 6

Peserta didik baru menempuh pembelajaran sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh sekolah.
7
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Instrumen Peminatan Peserta Didik
1. Angket peminatan peserta didik SMA
2. Angket peminatan peserta didik SMK
3. Angket data prestasi peserta didik

SMA/SMK
4. Angket perhatian orang tua peserta

didik
5. Formulir pendaftaran calon peserta

didik
6. Formulir pemeriksaan Fisik
7. Rekapitulasi data peminatan belajar

peserta didik

PENGORGANISASIAN
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PEMETAAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

TAHAP PEMINATAN
PESERTA

• Identifikasi Kondisi Sekolah
• Penetapan Kelompok Peminatan
• Penetapan Rombel
• Sosialisasi
• PPDB
• Penerimaan Berkas: Pengumpulan Data
• Informasi Peminatan
• Penetapan Peminatan
• Penyesuaian
• Monitoring dan Tindak Lanjut
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MATERI PELATIHAN

LINGKUP PEMINATAN PESERTA DIDIK

A. Hakekat Peminatan

Implementasi kurikulum 2013 akan dapat menimbulkan masalah bagi

peserta didik SMA/MA dan SMK yang tidak mampu di dalam menentukan pilihan

peminatan, baik kelompok mata pelajaran maupun mata pelajaran secara tepat,

sehingga akan menimbulkan kesulitan dan kecenderungan gagal dalam belajar.

Penentuan peminatan peserta didik, baik kelompok mata pelajaran dan pilihan

mata pelajaran hendaknya sesuai dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan),

bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik, untuk itu

peminatan peserta didik harus dikelola dengan baik agar peserta didik dapat

menentukan pilihan sesuai dan kemungkinan berhasil dalam belajar.

Peminatan peserta didik merupakan upaya advokasi dan fasilitasi

perkembangan peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa, dan negara (arahan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional) sehingga mencapai perkembangan optimal.

Perkembangan optimal bukan sebatas tercapainya prestasi sesuai dengan

kapasitas intelektual dan minat yang dimilikinya, melainkan sebagai sebuah

kondisi perkembangan yang memungkinkan peserta didik mampu mengambil

pilihan dan keputusan secara sehat dan bertanggung jawab serta memiliki daya

adaptasi tinggi terhadap dinamika kehidupan yang dihadapinya.

Penetapan peminatan merupakan hal penting dalam implementasi

kurikulum 2013 karena adanya pilihan peminatan di SMA/MA/SMK, pilihan

peminatan kelompok mata pelajaran di SMA/MA dan pilihan peminatan kelompok

program keahlian di SMK. Peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata

pelajaran merupakan upaya untuk membantu peserta didik dalam memilih dan

mendalami mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan, memahami dan

HO– 6.3a
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memilih arah pengembangan karir, dan menyiapkan diri serta memilih pendidikan

lanjutan sampai ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan dasar umum,

bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. Upaya

mengoptimalkan potensi peserta didik tersebut menuntut adanya kolaborasi yang

baik antara guru mata pelajaran, guru wali kelas, Guru BK/Konselor atau konselor,

kepala sekolah/madrasah dan orang tua/wali, seperti pelayanan pendalaman

materi yang dilakukan guru mata pelajaran merupakan salah satu bentuk

pengayaan mata pelajaran.

Dengan demikian, penentuan peminatan peserta didik adalah sebuah

proses yang akan melibatkan serangkaian pengambilan pilihan dan keputusan oleh

peserta didik yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada

di lingkungannya. Permasalahan akan terjadi jika peserta didik tidak mampu untuk

menetukan peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran,

sehingga akan menghambat proses pembelajaran. Untuk mencegah terjadinya

masalah pada diri peserta didik maka diperlukan adanya pelayanan BK yang

membantu memandirikan peserta didik melalui pengambilan keputusan terkait

dengan memilih, menentukan, meraih serta mempertahankan karier untuk

mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga

masyarakat yang peduli kemaslahatan umum  melalui (upaya) pendidikan.

Peminatan adalah proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi

peserta didik mencapai tujuan pendidikan nasional, dan oleh karena itu peminatan

harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar yang secara eksplisit dan implisit,

terkandung dalam kurikulum. Pendalaman mata pelajaran merupakan aktivitas

tambahan dalam belajar yang dilakukan oleh peserta didik yang memiliki

kecerdasan dan bakat istimewa. Tujuan pendalaman mata pelajaran adalah untuk

meluaskan dan memperdalam materi mata pelajaran tertentu sesuai dengan arah

minatnya. Pendalaman mata pelajaran merujuk pada isi dan proses. Isi merujuk

pada apa yang ada dalam materi yang diperkaya dan lebih sulit. Proses merujuk

pada prosedur mental pemecahan masalah, pemikiran kreatif, pemikiran ilmiah,
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pemikiran kritis, perencanaan, analisis, dan banyak keterampilan pemikiran

lainnya.

Pendalaman  mata pelajaran merangsang minat peserta didik berbakat dan

cerdas untuk (1) mengembangkan keterampilan berpikir pada tingkatan yang

lebih tinggi, (2) menginspirasi motivasi akademis tinggi, termasuk ambisi karier

dan pendidikan yang tinggi, (3) memenuhi kebutuhan pendidikan, sosial, dan

psikologis, termasuk membantu peserta didik berbakat untuk mengembangkan

konsep diri yang baik, (4) memaksimalkan pembelajaran dan pengembangan

peserta didik serta meminimalkan rasa bosan dan frustrasi, (5) mengembangkan

akuntabilitas, keingintahuan, ketekunan, sikap pengambilan risiko, rasa haus akan

pengetahuan, partisipasi aktif, dan refleksi. Pendalaman materi mata pelajaran

sifatnya memberi kesempatan peserta didik SMA, MA, dan SMK untuk

mendapatkan kesempatan mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi, selama yang

bersangkutan berada di kelas XII dan atas kerjasama  SMA/MA/SMK dengan

Pergurutan Tinggi.

Pada jenjang pendidikan menengah umum di SMA/MA, Guru BK/Konselor

membantu peserta didik menentukan minat terhadap kelompok mata pelajaran

pilihan yang tersedia, menentukan mata pelajaran pilihan di luar mata pelajaran

kelompok minatnya, dan menentukan minat pendalaman materi mata pelajaran

untuk mendapatkan kesempatan mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi,

selama peserta didik yang bersangkutan berada di kelas XII dan atas kerjasama

sekolah dengan perguruan tinggi. Pada jenjang pendidikan menengah kejuruan,

yaitu di SMK, Guru BK/Konselor membantu peserta didik menentukan minat dalam

memilih program keahlian yang tersedia, dan menentukan mata pelajaran

keahlian pilihan di luar mata pelajaran program keahlian minatnya. Guru

BK/Konselor di SMA/MA dan SMK membantu peserta didik menentukan minatnya

untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan dasar umum

(kecerdasan), bakat, minat,dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta

didik.
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B. Pengertian Peminatan Peserta Didik

Penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan di SMA dan SMK

selama ini (sebelum kurikulum 2013) terdapat program penjurusan peserta didik,

bagi peserta didik SMA dilaksanakan di kelas XI dan di SMK program penjurusan

dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan siswa baru. Istilah penjurusan

peserta didik tidak tertuang dalam Kurikulum 2013, istilah yang muncul adalah

peminatan peserta didik. Peminatan peserta didik dapat diartikan (1) suatu

pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada

dalam satuan pendidikan;  (2) suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik pada kelompok mata pelajaran atau bidang kompetensi keahlian

yang ditawarkan oleh satuan pendidikan; (3) suatu proses  pengambilan pilihan

dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan kelompok mata pelajaran,

mata pelajaran, bidang keahlian atau kompetensi keahlian yang didasarkan atas

pemahaman potensi diri dan peluang yang diselenggarakan pada satuan

pendidikan; (4) dan suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi

peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan

optimal dalam  rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peminatan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sebatas

pemilihan dan penetapan saja, namun juga termasuk adanya langkah lanjut yaitu

pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi dan tindak lanjut. Peserta

didik dapat memilih secara tepat tentang peminatannya apabila memperoleh

informasi yang memadai atau relevan, memahami secara mendalam tentang

potensi dirinya, baik kelebihan maupun kelemahanya.  Pendampingan dilakukan

melalui proses pembelajaran yang mendidik dan terciptanya suatu kondisi

lingkungan pembelajaran yang kondusif. Penciptaan yang dimaksud paling tidak

dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama guru BK/Konselor serta kebijakan

kepala sekolah dan layanan administrasi akademik yang mendukung.

Pengembangan dalam arti bahwa adanya upaya yang dilakukan untuk penyaluran

dan pengembangan potensi peserta didik, misalnya dilakukan melalui magang,

untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara sekolah dengan pihak lain terkait.
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Dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan SMA/SMK, peserta didik

diberikan mata pelajaran wajib yang ditempuh selama pendidikan yaitu kelompok

mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Di samping itu, bagi peserta didik

SMA diberi kesempatan untuk memilih peminatan akademik dan peserta didik SMK

diberi kesempatan untuk memilih peminatan akademik dan vokasi yang di sebut

peminatan kelompok mata pelajaran. Setiap peserta didik wajib memilih sejumlah

mata pelajaran yang bersifat pendalaman atau perluasan bidang

keahlian/peminatan yang dipilihnya. Peserta didik wajib menempuh kelompok

mata pelajaran yang ditetapkan, namun juga diwajibkan memilih bidang keahlian

dan mata pelajaran pilihan yang relevan dengan pilihan bidang keahliannya.

Kerjasama dan sinergisitas kerja antar personal sekolah secara baik,

persiapan/penataan kerja secara baik pula di setiap satuan pendidikan dapat

menjadi fasilitas pendukung pembelajaran. Penciptaan penghormatan eksistensi

bidang keahlian suatu profesi satu dengan profesi lainnya dalam satuan

pendidikan sangat diperlukan dalam rangka profesionalitas kerja.

C. Macam Pemintan Peserta didik

Struktur kurikulum pendidikan menengah terdiri dari sejumlah mata

pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri dari

mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Pada hakekatnya peminatan

peserta didik antara SMA dan SMK terdapat perbedaan dan kesamaan.

Persamaannya adalah bahwa peserta didik SMA dan SMK wajib menempuh

kelompok mata pelajaran A dan B sejumlah 24 JP. Kelompok mata pelajaran A

sejumlah 6 mata pelajaran dengan alokasi waktu  17 JP  dan 3 mata pelajaran

dengan alokasi waktu  7 JP.

Kelompok mata pelajaran A untuk peserta didik SMA dan SMK meliputi

matapelajaran-matapelajaran berikut : (1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, (2)

Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Matematika, (5) Sejarah,

(6) Bahasa Inggris. Kelompok matapelajaran B meliputi mata pelajaran: (1) Seni

Budaya, (2) Prakarya, (3) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan.

Sedangkan peminatan kelompok mata pelajaran C antara SMA dan SMK

adalah berbeda tentang nama mata pelajaran dan JP sebagai berikut.
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1. Peminatan Peserta Didik SMA.

Peminatan peserta didik sebagaimana tertuang dalam Kurikulum 2013 bagi

peserta didik SMA adalah peminatan akademik terdiri dari:

a. Peminatan Matematika dan Sains sejumlah 12 JP yang meliputi mata pelajaran

Matematika, Biologi, Fisika, dan Kimia

b. Peminatan Sosial sejumlah 12 JP yang meliputi matapelajaran Geografi,

Sejarah, Sosiologi dan Antropologi, Ekonomi,

c. Peminatan Bahasa sejumlah 12 JP yang meliputi mata pelajaran Bahasa dan

Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra lainnya,

Antropologi.

Bagi peserta didik  baru kelas X, disamping pemilihan peminatan tersebut,

peserta didik diwajibkan memilih mata pelajaran sejumlah 6 JP yang dipilih dari

mata pelajaran kelompok peminatan, atau mata pelajaran lintas peminatan,

sedangkan bagi peserta didik kelas XI dan XII memilih 4 JP tertuang dalam

struktur kurikulum SMA tahun 2013  sebagaimana tertuang dalam lampiran 8.

Dengan demikian setiap peserta didik SMA dalam pembelajaran wajib

melakukan aktivitas  sebagai berikut :

a. Menempuh kelompok mata pelajaran A dan B sebagaimana kurikulum yang

diberlakukan.

b. Memilih dan menempuh pembelajaran peminatan kelompok mata pelajaran C

yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

c. Memilih dan menempuh mata pelajaran peminatan lintas minat dan/atau

pendalaman peminatan peserta didik.

2. Peminatan Peserta Didik SMK

Peserta didik SMK menempuh kelompok mata pelajaran A dan B sejumlah

24 JP seperti peserta didik SMA. Peminatan peserta didik SMK sebagaimana

tertuang dalam Kurikulum 2013 yaitu peminatan akademik dan vokasi yang

meliputi bidang studi keahlian, 45 (empat puluh lima) program studi keahlian, dan
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141 (seratus empatpuluh satu) kompetensi keahlian sebagaimana tertera dalam

lampiran 9.

Setiap peserta didik SMK dalam pembelajaran melakukan aktivitas  sebagai

berikut.

a. Menempuh kelompok mata pelajaran A dan B yang telah ditetapkan

sebagaimana tertera dalam Kurikulum 2013.

b. Memilih dan menempuh pembelajaran peminatan kelompok matapelajaran C

(peminatan akademik dan vokasi) terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar

peminatan akademik dan vokasi yang meliputi :  8 (delapan) bidang studi

keahlian, 45 (empat puluh lima) program studi keahlian, dan 145 (seratus

empat puluh lima) kompetensi keahlian. Kegiatan yang dilakukan peserta didik

SMK:

1) memilih dan menempuh satu  bidang studi keahlian,

2) memilih dan menempuh satu program studi keahlian yang tercakup dalam

bidang studi keahlian,

3) memilih dan menempuh satu kompetensi keahlian yang tercakup dalam

program studi keahlian.

Sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan Kurikulum 2013 yang

diberlakukan di satuan pendidikan masing-masing secara rinci dan jelas, hal ini

dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi semua calon peserta didik,

orang tua. Guru BK/Konselor diharapkan memberikan layanan informasi yang jelas

dan detail berkaitan peminatan peserta didik yang diselenggarakan di satuan

pendidikan, memberikan layanan konsultasi pemilihan dan penetapan,

memberikan pendampingan, pengembangan dan penyaluran minat belajar sesuai

dengan potensi atau kompetensi keahliannya dan kesempatan yang ada.

D. Tujuan Peminatan Peserta Didik

Secara umum peminatan peserta didik bertujuan untuk membantu peserta

didik SMA/MA dan SMK menetapkan minat pilihan kelompok mata pelajaran dan

pilihan mata pelajaran serta pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan
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pendidikan yang sedang ditempuh, pilihan karir dan/atau pilihan studi lanjutan

sampai ke perguruan tinggi.

Secara khusus tujuan peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata

pelajaran di SMA/MA atau SMK adalah:

1. Mengarahkan peserta didik SMA/MA untuk memahami dan mempersiapkan diri

bahwa :

a. Pendidikan di SMA/MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta
didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat.

b. Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan
pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir.

c. Kurikulum SMA/MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
memilih kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran tertentu sesuai
dengan kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat, minat dan
kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik.

d. Setelah tamat dari SMA/MA peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu
yang masih memerlukan persiapan/pelatihan, atau melanjutkan ke
perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan dan
pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA/MA.

2. Mengarahkan peserta didik SMK untuk memahami dan mempersiapkan diri

bahwa :

a. Pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik
menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat.

b. Kemandirian tersebut pada nomor (1) didasarkan pada kematangan
pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan/karir.

c. Kurikulum SMK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih
mata pelajaran program keahlian dan mendalami materi mata pelajaran
program keahlian tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum
(kecerdasan), bakat, minat dan kecenderungan pilihan masing-masing
peserta didik.

d. Setelah tamat dari SMK peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai
dengan bidang studi keahlian/kejuruan yang telah dipelajarinya, atau
melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi
sesuai dengan pilihan dan pendalaman materi mata pelajaran sewaktu di
SMK.
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E. Fungsi Peminatan Peserta Didik

Fungsi peminatan peserta didik di SMA/MA dan SMK adalah :

1. Fungsi pemahaman, yaitu berkaitan dengan dipahaminya kemampuan, bakat,
minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik serta
lingkungan untuk menentukan Peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan
mata pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan yang dipilihnya.

2. Fungsi pencegahan, yaitu berkaitan dengan tercegahnya berbagai masalah
yang dapat mengganggu berkembangnya kemampuan, bakat, minat, dan
kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik secara optimal dalam
kaitan dengan Peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran
yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan yang dipilihnya.

3. Fungsi pengentasan, yaitu berkaitan dengan tertentaskannya masalah-masalah
peserta didik yang berhubungan dengan Peminatan kelompok mata pelajaran
dan pilihan mata pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan yang
dipilihnya.

4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu berkaitan dengan
terkembangkan dan terpeliharanya kemampuan, bakat, minat, dan
kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik secara optimal dalam
kaitannya dengan Peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata
pelajaran yang diikuti, arah karir dan/atau studi lanjutan yang dipilihnya.

5. Fungsi advokasi, yaitu berkaitan dengan upaya terbelanya peserta didik dari
berbagai kemungkinan yang mencederai hak-hak mereka dalam
pengembangan kemampuan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-
masing peserta didik secara optimal dalam peminatan kelompok mata pelajaran
dan pilihan mata pelajaran serta pendalaman mata pelajaran yang diikuti, arah
karir dan/atau studi lanjutan.

E, Komponen Peminatan Peserta Didik

Minat merupakan gejala psikologis, berkaitan dengan pikiran dan perasaan

terhadap suatu objek. Perhatian, pemahaman, dan perasaan yang mendalam

terhadap suatu objek dapat menimbulkan minat. Objek yang menarik cenderung

akan menimbulkan minat. Minat merupakan perasaan suka, rasa tertarik,

kecenderungan dan gairah atau keinginan yang tinggi seseorang terhadap suatu

objek. Dalam kaitannya dengan peminatan peserta didik dalam satuan pendidikan
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SMA, objek yang dimaksudkan adalah bidang peminatan matematika dan sains,

sosial dan bahasa. Sedangkan peminatan satuan pendidikan SMK, objek yang

dimaksudkan adalah bidang studi keahlian, program studi keahlian, dan

kompetensi keahlian. Peserta didik dihadapkan kepada objek tersebut, dan diberi

kesempatan untuk memilih sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kesempatan

yang ada.

Pemilihan peminatan yang tepat dan mempunyai arti penting bagi prospek

kehidupan peserta didik masa depan adalah tidak mudah, untuk itu memerlukan

layanan bantuan tepat yang dilakukan oleh tenaga profesional. Dalam konteks ini,

profesi bimbingan dan konseling dipandang paling tepat untuk memfasilitasi

pemilihan peminatan peserta didik. Minat dipengaruhi oleh faktor dalam diri dan

luar diri peserta didik. Komponen pokok yang perlu dipertimbangkan dalam

melakukan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik SMA dan SMK dapat

meliputi prestasi belajar, prestasi non akademik, pernyataan minat peserta didik,

perhatian orang tua dan diteksi potensi peserta didik. Berikut ini disajikan uraian

peran masing-masing komponen dalam penetapan peminatan peserta didik.

1. Prestasi belajar yang telah dicapai selama proses pembelajaran merupakan

cerminan kecerdasan dan potensi akademik yang dimiliki. Prestasi belajar

peserta didik pada kelas VII, VIII, dan IX merupakan profil kemampuan

akademik peserta didik, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan pokok dalam

peminatan. Profil kondisi prestasi belajar yang dicapai dapat sebagai prediksi

keberhasilan belajar selanjutnya. Kesungguhan dan keajegan belajar dapat

berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar pada program

pendidikan selanjutnya. Prestasi belajar merupakan cerminan potensi peserta

didik, sehingga dapat dijadikan komponen pokok dalam pertimbangan

pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Data prestasi belajar

diperoleh melalui teknik dokumentasi dan diharapkan semua calon peserta

didik menyerahkan fotocopy raport SMP/MTs yang disyahkan oleh kepala

sekolah yang bersangkutan.

2. Prestasi non akademik merupakan cerminan bakat tertentu pada diri

peserta didik. Prestasi non akademik yang telah dicapai, seperti kejuaraan
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dalam lomba melukis, menyanyi, menari, pidato, bulu tangkis, tenis meja, dll.,

merupakan indikasi peserta didik memiliki kemampuan khusus/bakat tertentu.

Terdapat relevansi antara kejuaraan suatu lomba dengan kemudahan

melakukan aktivitas dan keberhasilan belajar mata pelajaran tertentu yang

sesuai dengan kemampuan khusus yang dimiliki. Data ini dapat diperoleh

melalui isian (angket) yang disiapkan dan teknik dokumentasi berupa fotocopy

piagam penghargaan yang dimiliki calon peserta didik sejak Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

3. Nilai ujian nasional (UN) yang dicapai merupakan cerminan kemampuan

akademik mata pelajaran tertentu berstandar nasional. Prestasi belajar dapat

sebagai pertimbangan untuk pemilihan dan penetapan peminatan peserta

didik. Diasumsikan bahwa peserta didik tidak mengalami kecelakaan fisik atau

psikis dan kebiasaan belajar tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,

maka nilai UN tepat sebagai pertimbangan penetapan peminatan peserta didik

sesuai kelompok mata pelajarannya. Nilai UN diperoleh melalui teknik

dokumentasi berupa fotocopy daftar nilai UN dan daftar isian (angket) yang

disiapkan.

4. Minat belajar tinggi ditunjukkan dengan perasaan senang yang mendalam

terhadap peminatan tertentu (mata pelajaran, bidang studi keahlian, program

studi keahlian, kompetensi keahlian) berkontribusi positif terhadap proses dan

hasil belajar. Peserta didik merasa senang, antusias, tidak merasa cepat lelah,

sungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran di sekolah maupun aktivitas

belajar di rumah disebabkan memiliki minat yang tinggi terhadap apa yang

dipelajarinya.

Pernyataan minat dapat secara tertulis. Pernyataan mencerminkan apa

yang diinginkan dan merupakan indikasi akan kesungguhan dalam belajar

sebab aktivitas belajar berkaitan erat dengan minatnya.

5. Cita-cita peserta didik untuk studi lanjut, pekerjaan, dan jabatan erat

hubungannya dengan potensi yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh hasil

pengamatan terhadap figur dan keberhasilan seseorang/sekelompok dalam
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kehidupannya. Di samping itu, atas dasar informasi yang diperoleh baik secara

langsung maupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap munculnya cita-

cita peserta didik. Informasi yang jelas dan prospesktif juga dapat merangsang

munculnya cita-cita. Keinginan yang kuat untuk mencapai bidang studi lanjut,

jabatan, dan pekerjaannya sangat berpengaruh positif terhadap aktivitas

belajar. Sinkronisasi antara cita-cita dengan potensi peserta didik dan prestasi

yang dicapai dengan kesempatan belajar untuk mencapai cita-cita, dapat

menumbuhkan semangat belajar yang dipilihnya.

6. Perhatian orang tua, fasilitasi dan latar belakang keluarga berpengaruh

positif terhadap kesungguhan-ketekunan-kedisiplinan dalam belajar.  Restu

orang tua merupakan kekuatan spiritual yang dapat memberikan kemudahan

yang dirasakan oleh peserta didik dalam belajar dan mencapai keberhasilan

belajar. Anak mempunyai hubungan emosional dengan orang tua, juga

berkaitan dengan semangat belajar. Intensitas hubungan orang tua dengan

anak dapat menumbuhkan motivasi belajar yang berdampak kualitas proses

dan hasil belajar. Namun disadari bahwa yang belajar adalah anak, dan orang

tua sebatas mengharapkan hasil belajar anak dan memfasilitasi belajar. Untuk

itu, perhatian, fasilitasi, dan harapan orang tua terhadap peminatan peserta

didik penting dipertimbangkan, namun bukan sebagai penentu peminatan. Bila

terdapat perbedaan antara peminatan peserta didik dengan orang tua, maka

yang perlu dikaji lebih mendalam adalah prospek peminatan dan kesiapan

belajar anak. Orang tua diharapkan lebih pada memberikan dukungan atas

pilihan peminatan putra-putrinya.  Namun demikian, guru BK/Konselor

hendaknya cermat dalam berdialog dengan orangtua tentang penempatan

peminatan peserta didiknya, apalagi orang tua yang bersangkutan sangat

berharap atas pilihan peminatan putra-putrinya.
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PELAKSANAAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

A. Penelusuran Peminatan Peserta Didik

Ketepatan dalam penetapan peminatan peserta didik memerlukan berbagai

macam data atau informasi tentang diri peserta didik. Data yang dapat digunakan

dalam layanan peminatan peserta didik antara lain prestasi belajar kelas VII, VIII,

dan VIII di SMP/MTs, prestasi non akademik (kejuaraan kegiatan lomba seni, olah

raga, dll. mulai dari SD/MI), nilai ujian nasional, minat studi lanjut, minat

pekerjaan, minat jabatan, cita-cita kehidupan dimasa depan, perhatian orang tua,

fasilitasi pembelajaran, status sosial ekonomi, harapan orang tua dalam pilihan

peminatan, dan harapan orang tua setelah putra-putrinya lulus dari sekolah.

Teknik memperoleh data untuk peminatan peserta didik tersebut dapat digunakan

teknik non tes, meliputi teknik-teknik sebagai berikut :

1. Dokumentasi, sebagai teknik untuk memperoleh data prestasi belajar

berdasarkan buku raport peserta didik kelas VII, VIII, dan IX  serta nilai ujian

nasional di SMP/MTs. Data ini dapat digunakan untuk analisis perkembangan

belajar peserta didik yang merupakan cerminan kesungguhan belajar,

kecerdasan umum dan kecerdasan khusus yang dimaknakan dari mata

pelajaran yang ditempuh relevansinya dengan bidang keahlian atau jenis

peminatan peserta didik.

2. Angket, sebagai teknik untuk memperoleh data tentang minat belajar peserta

didik dan perhatian orang tua. Isian minat belajar peserta didik dapat

dipergunakan untuk penetapan peminatan sebab isian minat merupakan

pernyataan pikiran dan perasaan serta kemauan peserta didik. Isian perhatian

orang tua merupakan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan

kebenaran data tersebut.

3. Wawancara, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi isian

angket dan hal lain yang diperlukan.

HO– 6.3b
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4. Observasi, sebagai teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data

kondisi fisik dan perilaku yang nampak sebagai bahan pertimbangan dalam

penetapan peminatan peserta didik.

Di samping teknik non tes, dapat juga menggunakan teknik tes, seperti tes

psikologis yang dilaksanakan oleh tester atau tes peminatan yang dapat

dilaksanakan oleh guru BK/Konselor. Data yang dapat diperoleh melalui teknik tes

dapat dianalisisis dan dipergunakan dasar penetapan peminatan peserta didik.

Data teknik non tes (dokumentasi, angket, wawancara, observasi, dll) secara

lengkap dan tepat menganalisis serta interpretasi yang benar dapat dijadikan

dasar pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Pemilihan dan penetapan

peminatan peserta didik dengan menggunakan data dari teknik non tes adalah

sudah dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pengorganisasian Peminatan Peserta didik

Penetapan peminatan peserta didik diperlukan berbagai data peserta didik

dan orang tua yang mempunyai makna dan saling berkaitan dalam pemilihan dan

penetapan peminatan peserta didik. Data yang berkaitan dengan peminatan

peserta didik dapat diperoleh dengan menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik

non tes dapat diyakini sebagai teknik untuk memperoleh data pokok untuk

penetapan peminatan peserta didik. Namun pada sekolah tertentu yang memiliki

daya dukung dana dan tenaga serta mengharapkan data lebih banyak lagi, maka

dapat juga menggunakan teknik tes untuk menditeksi potensi peminatan peserta

didik. Data yang diperlukan untuk menetapkan peminatan peserta didik meliputi :

1. Data prestasi belajar peserta didik dari sekolah sebelumnya (SMP/MTs) kelas

VII, VIII, dan IX dicermati perkembangan dan jumlah nilai setiap mata

pelajaran yang terkait dengan peminatan belajar.

2. Data prestasi/nilai belajar UN dicermati relevansinya dengan peminatan dan

nilai UN digabungkan dengan nilai raport, sebagai pertimbangan menyusun

ranking.

3. Data prestasi non akademik yang diperoleh dicermati relevansinya dengan

peminatan dan dapat diberi skore tingkat sekolah =1, kecamatan = 2,
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kabupaten = 3,  provinsi = 4, nasional = 5, dan internasional =7.  Pemberian

skore ini diperlukan sebagai bahan menyusun ranking.

4. Data tentang minat studi lanjut, minat pekerjaan, minat jabatan, minat mata

pelajaran, cita-cita kehidupan di masa depannya dan bidang peminatan yang

dipilih, harus dicermati apakah terdapat relevansinya. Bila terdapat kesesuaian,

maka mendukung untuk penetapan peminatan peserta didik. Namun bila tidak

relevan dengan peminatannya, maka dalam wawancara lebih ditekankan

klarifikasi dan diberikan informasi yang memberikan wawasan lebih luas.

5. Data perhatian, fasilitasi, harapan, pendidikan, pekerjaan, sosial ekonomi orang

tua diharapkan memberikan dukungan terhadap peminatan peserta didik,

terutama data tentang keinginan bidang keahlian diharapkan terdapat

kesesuaian antara anak dan orang tua. Bila hasil pencermatan data orang tua

peserta didik tidak memberikan dukungan terhadap peminatan peserta didik,

maka perlu dipahami lebih lanjut tentang perhatian orang tua melalui

wawancara. Dalam penetapan peminatan perlu lebih mendasarkan pada data

prestasi dan minat yang telah diperoleh dan ditambah hasil wawancara dan

observasi.

6. Data diteksi potensi peserta didik di SMP/MTs atau rekomendasi Guru

BK/Konselor SMP/MTs tentang peminatan peserta didik.

7. Data diteksi potensi peserta didik melalui tes peminatan yang dilaksanakan di

SMA/ SMK, akan diperoleh rekomendasi kecenderungan jenis peminatan

peserta didik.
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Secara skematis dapat dilihat diagram pengorganisaian peminatan

peserta didik sebagai berikut.

Diagram 3.1 : Pengorganisasian Peminatan Peserta Didik

Memperhatikan data yang dapat diperoleh dalam proses peminatan peserta

didik dan diagram tersebut, maka dapat disajikan penetapan peminatan

peserta didik yang sesuai dengan kondisi dan  daya dukung masing-masing

satuan pendidikan sebagai berikut.

Guru BK/Konselor dalam proses pemilihan dan menetapkan peminatan

peserta didik berdasarkan  6 (enam) komponen sebagai berikut :

a. Prestasi belajar peserta didik kelas VII, VIII, IX yang diperoleh di
SMP/MTs.

b. Prestasi UN yang diperoleh di SMP/MTs
c. Prestasi non akademik yang diperoleh dari SD/MI s/d SMP/MTs.
d. Minat belajar peserta didik yang diperoleh dari angket saat pendaftaran/

pendataan.
e. Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs.
f. Perhatian dan harapan orang tua akan peminatan belajar putra-

putrinya.

Prestasi
Belajar

Nilai
UN

Prestasi Non
Akademik

Minat
siswa

Arah  Peminatan
Siswa

Perhatian Orang
Tua

Diteksi Peminatan
SMA/SMK

SMA
3 Peminatan Siswa

SMK
8 Bidang studi keahlian

45 Program studi
141 Kompetensi keahlian

Penetapan Peminatan
Siswa

Penetapan Peminatan
Siswa

DIAGRAM PENGORGANISASIAN PEMINATAN  PESERTA DIDIK

Rekomendasi Guru
BK SMP/MTs
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Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik melibatkan

berbagai personal, meliputi peserta didik sebagai subjek belajar;  orang tua

memberikan perhatian dan dukungan; guru BK/Konselor menelusuri dan

mengorganisasikan serta menetapkan peminatan peserta didik dan

menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembelajaran yang mendidik, guru

mata pelajaran melaksanakan pembelajaran; dan  kepala sekolah memberikan

kebijakan penyelenggaraan pendidikan pada umumnya dan kuota kelompok

peminatan peserta didik yang diselenggarakan.

C. Kriteria Penetapan Peminatan Peserta Didik

Penetapan peminatan peserta didik yang dilaksanakan bersamaan dengan

kegiatan penerimaan siswa baru, maka terdapat dua hal penting yaitu kriteria

yang secara formal diselenggarakan penetapannya adalah nilai ujian nasional

ditambah nilai kegiatan/kejuaraan yang secara formal diselenggarakan secara

resmi oleh pemerintah atau organisasi profesi atau organisasi sosial. Di samping

itu, sesuai dengan karakteristik progam peminatan belajar tertentu atau

kompetensi keahlian tertentu memerlukan persyaratan khusus berupa tes fisik

atau kesehatan, maka dipersilakan menyelenggarakan tes fisik/ kesehatan  bagi

peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk kelancaran pembelajaran bagi peserta

didik, sedangkan rambu-rambu kriteria penetapan peminatan peserta didik

sebagai berikut :

1. Peminatan Peserta Didik SMA

a. Peminatan Matematika dan Sains

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Matematika dan Sains
sebagai pilihan pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam  Semester 1,2,3,4,5,6 dan UN lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik Mata Pelajaran yang
relevan dengan bidang  Matematika dan Sains.

4) Memiliki data perhatian orang tua
5) Memiliki Rekomendasi Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada peminatan

Matematika dan Sains (kalau ada)
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b. Peminatan Sosial
1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Sosial sebagai pilihan

pertama
2) Memiliki Nilai rata-rata Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada

semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi
3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan dengan

bidang mata Ilmu Pengetahuan Sosial
4) Memiliki data perhatian orang tua
5) Memiliki Rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada

peminatan Sosial (kalau ada)
c. Peminatan Bahasa

1) Diutamakan bagi yang memilih Peminatan Bahasa sebagai pilihan
pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata Pelajaran Bahasa (Indonesia dan Inggris),
pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan
bidang mata pelajaran Bahasa (Indonesia dan Inggris)

4) Memiliki data perhatian orang tua
5) Memiliki Rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs pada peminatan

Bahasa (kalau ada)
2. Peminatan Peserta Didik SMK

a. Teknologi dan Rekayasa
1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Teknologi dan

Rekayasa sebagai pilihan pertama
2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan kebutuhan

sekolah)
3) Memiliki Nilai rata-rata matapelajaran Matematika dan Bahasa Inggris

pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi
4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan dengan

bidang Teknologi dan Rekayasa
5) Memiliki data perhatian orang tua
6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada peminatan

Teknologi dan Rekayasa (kalau ada)
b. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Teknologi dan
Rekayasa sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan kebutuhan
sekolah)

3) Memiliki nilai rata-rata Mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris
pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi
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4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan
bidang Informasi dan Komunikasi.

5) Memiliki data perhatian orang tua
6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP pada peminatan

Teknologi dan Rekayasa (kalau ada)
c. Kesehatan

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Kesehatan
sebagai pilihan pertama.

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan kebutuhan
sekolah)

3) Memiliki nilai rata-rata mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan
Matematika pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan dengan
bidang Kesehatan

5) Memiliki data perhatian orang tua
6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs pada peminatan

Kesehatan (kalau ada)
d. Agribisnis dan Agroteknologi

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Agribisnis dan
Agroteknologi  sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan kebutuhan
sekolah)

3) Memiliki nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,
Matematika dan Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN
lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan dengan
bidang Agribisnis dan Agroteknologi.

5) Memiliki data perhatian orang tua
6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada peminatan

Agribisnis dan Agroteknologi (kalau ada)
e. Perikanan dan Kelautan

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Perikanan dan
Kelautan   sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal ( menyesuaikan kebutuhan
sekolah)

3) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,
Matematika dan Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN
lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan
bidang Perikanan dan Kelautan.
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5) Memiliki data perhatian orang tua
6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada peminatan

Perikanan dan Kelautan (kalau ada)
f. Bisnis dan Manajemen

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok Bisnis dan
Manajemen  sebagai pilihan pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran  Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Sosial pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan
bidang Bisnis dan Manajemen.

4) Memiliki data perhatian orang tua
5) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada peminatan

Bisnis dan Manajemen (kalau ada)
g. Pariwisata

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok  Pariwisata
sebagai pilihan pertama

2) Hasil tes fisik dan kesehatan = normal (menyesuaikan kebutuhan
sekolah)

3) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu  Pengetahuan Alam,
Matematika dan Bahasa Inggris pada semester  1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN
lebih tinggi

4) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik  yang relevan dengan
bidang Pariwisata.

5) Memiliki data perhatian orang tua
6) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada peminatan

Pariwisata (kalau ada)
h. Seni Kerajinan

1) Diutamakan bagi yang memilih peminatan Kelompok  Seni Kerajinan
sebagai pilihan pertama

2) Memiliki Nilai rata-rata Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, dan
Bahasa (Indonesia dan Inggris)  pada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan UN
lebih tinggi

3) Diutamakan memiliki Prestasi Non Akademik yang relevan dengan
Kerajinan

4) Memiliki data perhatian orang tua
5) Memiliki rekomendasi dari Guru BK/Konselor SMP/MTs. pada peminatan

Seni Kerajinan (kalau ada)
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Nilai rata-rata lebih tinggi merupakan standar untuk menentukan pilihan

peminatan peserta didik. Kondisi SDM dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

satuan pendidikan menjadi penentu penetapan kuota setiap jenis peminatan.

Informasi yang jelas disampaikan secara tertulis sebelum proses pemilihan dan

penetapan peminatan peserta didik, antara lain tentang kuota keseluruhan, kuota

minimal-maksimal setiap jenis peminatan, komponen pertimbangan penetapan,

kriteria penetapan, mekanisme kerja dalam penetapan peminatan, waktu layanan

untuk pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik. Bila terdapat jumlah

peserta didik yang melebihi kuota untuk setiap jenis peminatan, maka dalam

penetapannya dilakukan berdasarkan ranking.

D.Pemetaan Peminatan Peserta Didik

Peminatan peserta didik dapat dimaknai sebagai fasilitasi pengembangan

potensi sesuai minat peserta didik sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan

pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Layanan peminatan peserta didik baik di SMA

maupun di SMK senantiasa melalui proses yang meliputi (1) layanan informasi

tentang peminatan peserta didik (2) layanan pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik, (3) layanan pendampingan melalui pembelajaran yang mendidik dan

layanan bimbingan dan konseling, (4) pengembangan potensi peserta didik

melalui praktik lapangan dan magang dan pengembangan potensi peserta didik

melalui penyaluran bakat dan minat akademik maupun non akademik.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentang pengorganisasian dan kreteria

penetapan peminatan peserta didik, berikut ini disajikan pemetaan peminatan

peserta didik dalam diagram berikut :
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Diagram 3.2. Pemetaan Peminatan Peserta Didik SMA dan SMK

Keberhasilan belajar dan karir peserta didik dapat dipengaruhi oleh

pemilihan dan penetapan peminatan secara tepat, pembinaan minat belajar

melalui pembelajaran yang mendidik yang dilakukan oleh guru mata pelajaran

dan layanan bimbingan dan  konseling yang dilakukan oleh guru BK/Konselor,

serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang

diciptakan bersama oleh guru mata pelajaran bersama guru BK/Konselor.

Peserta didik dalam proses pembelajaran akan melakukan penyesuaian-

penyesuaian terhadap bidang keahlian atau peminatannya dan kondisi

lingkungan yang baru. Hal ini memerlukan pendampingan agar jangan sampai

mengalami kesulitan dan dapat berkembang secara cepat dan optimal sesuai

dengan potensinya.

Peminatan peserta didik dapat dimulai saat peserta didik mengenal

objek dan diberi kesempatan atau ada kesempatan untuk berbuat. Semenjak

anak usia dini yang dikembangan melalui Pendidikan Anak Usia Dini,

dilanjutkan ke Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama,

Sekolah Menengah Tingkat Atas  dan  sampai di tingkat Perguruan Tinggi.

PEMETAAN PEMINATAN PESERTA DIDIK
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Peminatan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangannya yang dapat

berupa peminatan terhadap mata pelajaran, studi lanjut, keahlian, pekerjaan,

jabatan, dan kehidupan keluarga. Harapan akhir dari pendidikan adalah

peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan terampil,

serta dapat mencapai kemandirian, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang

berlandaskan akhlak mulia.

E. Langkah Pokok Peminatan

Peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran dimulai

sedini mungkin, yaitu sejak peserta didik menyadari bahwa dirinya berkesempatan

memilih jenis sekolah dan/atau mata pelajaran dan/atau arah karir dan/atau studi

lanjutan. Ketika itulah langkah-langkah peminatan kelompok mata pelajaran dan

pilihan mata pelajaran secara sistematik dimulai, mengikuti sejumlah langkah yang

disesuaikan dengan tingkat peminatan tertentu.

1. Langkah Pertama: Pengumpulan Data

Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang :

a. Data pribadi peserta didik : kemampuan dasar umum (kecerdasan), bakat dan

minat serta kecenderungan potensi.

b. Keluarga

c. Kondisi lingkungan

d. Mata pelajaran wajib dan pilihan

e. Sistem pembelajaran, termasuk Sistem Kredit Semester (SKS)

f. Informasi pekerjaan/karir

g. Bahan informasi karir

h. Bahan informasi pendidikan lanjutan

i. Data kegiatan belajar

j. Data hasil belajar

k. Data khusus tentang peserta didik.
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2. Langkah Kedua: Informasi Peminatan

Langkah ini dilakukan pada awal masuk sekolah yaitu pada masa orientasi

studi, memasuki kelas baru, dan menjelang akhir studi, peserta didik diberikan

informasi selengkapnya, sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan

peserta didik, yaitu informasi tentang :

a. Sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti dan setamat dari sekolah

atau selepas dari kelas yang mereka duduki sekarang.

b. Kurikulum dan berbagai mata pelajaran baik yang wajib maupun pilihan yang

diikuti peserta didik, terutama berkenaan dengan pilihan arah minat kelompok

mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran, pendalaman mata pelajaran serta

lintas mata pelajaran.

c. Informasi tentang karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami dan/atau

yang dapat dijangkau oleh tamatan pendidikan yang sedang ditempuh

sekarang, terutama berkenaan dengan peminatan vokasi.

d. Informasi tentang studi lanjutan setamat pendidikan yang sedang ditempuh

sekarang.

Layanan informasi tentang berbagai hal di atas dapat dilakukan melalui

layanan klasikal untuk semua peserta didik. Layanan informasi ini dapat dilengkapi

dengan layanan orientasi melalui kunjungan ke sekolah/madrasah dan/atau

lembaga kerja yang sesuai dengan peminatan/pilihan peserta didik.

3. Langkah Ketiga : Identifikasi dan Penetapan Peminatan

Langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi peserta didik

dengan syarat-syarat atau tuntutan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata

pelajaran pilihan dan/atau sekolah/madrasah, arah pengembangan karir, kondisi

orang tua dan lingkungan pada umumnya, terutama dalam rangka peminatan

akademik, kejuruan, pendalaman mata pelajaran, lintas minat mata pelajaran dan

studi lanjutan. Keadaan yang diinginkan ialah kondisi pribadi peserta didik benar-

benar cocok atau sejajar, atau setidak-tidaknya mendekati, dengan persyaratan
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dan kesempatan yang ada. Kecocokan itu disertai dengan tersedianya fasilitas

yang ada di sekolah dan cukup memadai, serta dukungan moral dan finansial

yang memadai pula (terutama dari orang tuanya).

Langkah ketiga itu dilaksanakan melalui kontak langsung Guru BK/Konselor,

Guru Mata Pelajaran, dan Guru Wali Kelas dengan peserta didik melalui penyajian

angket ataupun modul. Kontak langsung ini disertai pembahasan individual,

diskusi kelompok dan kegiatan lain melalui strategi transformasional-BMB3

yang mengajak peserta didik berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan

bertanggung jawab atas berbagai aspek pilihan yang tersedia dan keputusan

yang diambil1).

4. Langkah Keempat : Penyesuaian

Langkah ketiga di atas dapat menghasilkan pilihan peminatan kelompok

mata pelajaran atau mata pelajaran yang tepat bagi peserta didik dan orang lain

yang berkepentingan (terutama orang tua), atau pilihan yang tepat bagi peserta

didik tetapi tidak disetujui oleh orang tuanya. Apabila ketidakcocokan itu terjadi

maka perlu dilakukan peninjauan kembali melalui layanan konseling individual baik

terhadap peserta didik dan/ataupun orang tuanya.

Apabila pilihan dan keputusan peminatan kelompok mata pelajaran dan

pilihan mata pelajaran tepat tetapi sekolah/madrasah yang sedang atau akan

diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkan, maka peserta didik yang

bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan itu di sekolah lain. Lebih

jauh, apabila pilihan dan keputusan tepat dan fasilitas di sekolah/madrasah

tersedia, tetapi dukungan finansial tidak ada, maka perlu dilakukan konseling

individual (dengan peserta didik dan orang tuanya untuk membahas kemungkinan

mencari bantuan atau beasiswa). Apabila pilihan dan keputusan tidak tepat, maka

peserta didik yang bersangkutan perlu mengganti pilihan kelompok mata pelajaran

dan pilihan mata pelajaran lain dan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian

pada diri peserta didik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk ini diperlukan

1) Strategi transformasional-BMB3 juga perlu ditempuh pada layanan informasi dan orientasi pada langkah
pertama.
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layananan konseling individual bagi peserta didik yang bersangkutan. Demikian,

langkah keempat dilaksanakan seoptimal mungkin demi kesuksesan studi peserta

didik sesuai dengan kemampuan dasar (kecerdasan), bakat, minat, dan

kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik.

5. Langkah Kelima: Monitoring dan Tindak Lanjut

Guru BK/Konselor, Guru Mata Pelajaran, dan Guru Wali Kelas memonitor

penampilan dan kegiatan peserta didik asuhnya secara keseluruhan dalam

menjalani program pendidikan yang diikutinya, khususnya berkenaan dengan

peminatan kelompok mata pelajaran dan pilihan mata pelajaran yang dipilihnya.

Perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik perlu diantisipasi dan

memperoleh pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat.

Kegiatan monitoring dapat menggunakan format-format (lihat lampiran)

yang diadministrasikan, secara berkala, minimal setiap tengah dan akhir/awal

semester, hasil isian format itu kemudian mendapatkan pembahasan dan tindak

lanjut secara tepat.

F. Waktu Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik

Penetapan peminatan peserta didik dilakukan Guru BK/Konselor bersama

tim menyiapkan informasi yang jelas tentang daya tampung, jenis bidang

peminatan, persyaratan khusus yang diperlukan pada peminatan mata pelajaran

atau bidang keahlian tertentu, kriteria diterima dan ditolak sebagai peserta didik

baru dan persyaratan lapor diri (herregristrasi) sebagai peserta didik baru serta

proses pembinaan, pengembangan dan penyaluran. Kepala  sekolah perlu

mengatur personalia sekolah untuk layanan pemilihan dan penetapan peminatan

peserta didik, memberikan layanan informasi yang mudah diakses oleh semua

pihak. Calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik diharapkan lebih aktif

mencari informasi, mengisi formulir, menetapkan peminatannya, menyerahkan

persyaratan pendaftaran calon peserta didik, peserta didik mengikuti seleksi dan

bagi yang dinyatakan diterima dilanjutkan lapor diri sebagai peserta didik baru,

dan bagi yang tidak diterima dikembalikan kepada orang tua. Setelah selesai lapor
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diri, maka peserta didik menempuh pendidikan sesuai dengan peminatannya yang

diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Layanan peminatan bagi peserta didik baru SMA dan SMK  dapat

dilaksanakan dengan menggunakan salah satu alternative  yang meliputi

pemilihan dan penetapan pemilihan peminatan bersamaan dengan proses

penerimaan peserta didik baru  atau  pada awal tahun pelajaran baru setelah

calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik baru.

1. Alternatif  pertama,  proses pemilihan dan penetapan peminatan

bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Alternatif ini

memiliki efisiensi kerja sebab sekali bekerja sekaligus dapat 2 (dua) hasil yaitu

proses penerimaan peserta didik baru dan pemilihan peminatan dapat

terselesaikan. Peserta didik yang tidak diterima karena macam peminatannya

tidak sesuai, maka peserta didik yang bersangkutan masih ada kesempatan

mendaftar ke sekolah lain. Untuk kelancaran proses dan ketepatan hasil kerja,

maka ada beberapa kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru

BK/Konselor, orang tua, dan guru mata pelajaran serta peserta didik sebagai

berikut. Adapun uraian tugas dari pelaksana adalah sebagai berikut :

a. Kepala sekolah diharapkan dapat:

1) Memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran berbasis peminatan
a membentuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru dan layanan

peminatan peserta didik

b menganalisis peta keahlian guru yang dimiliki dan sarana dan
prasarana yang dapat dipergunakan untuk pembelajaran.

c menetapkan kuota peserta didik dan bidang peminatan yang akan
diselenggarakan

d menyusun rancangan pembagian tugas pembelajaran yang
mendidik dan layanan bimbingan dan konseling yang
memandirikan.

e menetapkan syarat  pendaftaran sebagai calon peserta didik baru

f Menetapkan criteria calon peserta didik  yang dapat diterima
sebagai peserta didik baru
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g Menetapkan komponen dan criteria peminatan belajar bagi peserta
didik baru

h Mengumumkan kuota, bidang peminatan belajar, syarat
pendaftaran calon peserta didik baru, syarat Pendaftaran Ulang
peserta didik baru, tata tertib sekolah dan waktu mulainya
pembelajaran tahun pelajaran baru kepada calon peserta didik baru
atau masyarakat luas melalui papan pengumuman di sekolah,
media cetak setempat, dan website sekolah.

2) Memfasilitasi pemilihan dan penetapan  peminatan peserta didik; melalui
kegiatan-kegiatan :
a menetapkan alur/mekanisme proses pendafataran dan seleksi calon

peserta didik baru

b menetapkan kriteria bagi calon peserta didik yang dapat diterima
sebagai peserta didik baru

c menetapkan syarat dan waktu lapor diri bagi peserta didik baru
yang dinyatakan diterima

3) Memfasilitasi dan menugaskan guru BK/Konselor untuk melaksanakan
tugas program peminatan peserta didik yang meliputi pemilihan dan
penetapan, pendampingan, pengembangan, penyaluran, evaluasi dan
tindak lanjut.

4) Bersama-sama Guru BK/Konselor menetapkan Peminatan Peserta Didik,
melalui kegiatan :
a. Memfasilitasi layanan konsultasi bagi orang tua dan atau peserta

didik tentang proses pemilihan dan penetapan peminatan melalui
Guru BK/Konselor.

b. Menerbitkan Surat Keputusan tentang hasil seleksi Peminatan
Peserta Didik

b. Guru BK/Konselor

Guru BK/Konselor melaksanakan tugas profesi bimbingan dan konseling secara

utuh sesuai dengan konsep bimbingan dan konseling. Dalam kaitannya dengan

program peminatan peserta didik, Guru BK/Konselor  mempunyai tugas :
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1) Menyelenggarakan  layanan pemilihan dan penetapan peminatan

yang sesuai dengan potensi peserta didik  dan kesempatan yang ada

pada satuan pendidikan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a) Menetapkan komponen peminatan peserta didik

b) Menyiapkan 178kriteria178 peminatan peserta didik

c) Menetapkan cara dalam menetapkan peminatan peserta didik

d) Menyiapkan instrumen (non test) untuk mengungkap peminatan

peserta didik dan dukungan orang tua

e) Menyiapkan dan menyampaikan informasi peminatan peserta didik

meliputi kuota, macam peminatan, cara, komponen dan kriteria

dalam penetapan pilihan peminatan kepada calon peserta didik

baru atau masyarakat luas.

f) Mengumpulkan data peminatan peserta didik

g) Menganalisis data peminatan peserta didik

h) Menetapkan peminatan dan pengelompokan belajar peserta didik

i) Memberikan layanan konsultasi kepada orang tua atau peserta

didik yang memerlukan atau tidak sesuai dengan antara

penetapan dari sekolah dengan peminatan pilihan diri peserta

didik dan/atau orang tua.

2) Menyelenggarakan pendampingan dalam pembelajaran sesuai

dengan peminatan peserta didik dengan cara memberikan layanan

konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, dan

bimbingan klasikal.

3) Menyelenggarakan pengembangan dan penyaluran potensi peserta

didik dengan cara melakukan kegiatan praktik dan atau magang

bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia usaha serta lembaga

terkait.

4) Menyelenggarakan evaluasi penyelenggaraan program peminatan

dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk pengembangan potensi

peserta didik dengan memperhatikan kesempatan yang ada.
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5) Bekerjasama dengan guru mata pelajaran dan pendidik lainnya,

melakukan pembinaan dan pengembangan serta penyaluran potensi

peserta didik secara optimal.

c. Guru Mata Pelajaran:

1) Melaksanakan proses pembelajaran berbasis peminatan peserta didik

yang bisa menumbuhkembangkan potensi peserta didik secara

optimal

2) Memberikan dukungan hasil pilihan dan penetapan  peminatan

peserta didik dengan cara menyelenggarakan pembelajaran yang

mendidik.

3) Bekerjasama dengan Guru BK/Konselor dalam pembinaan dan

pendampingan terhadap peminatan peserta didik.

d. Wali Kelas

Wali kelas bekerjasama dengan Guru BK/Konselor dan Guru Mata

Pelajaran untuk :

1) Melaksanakan pendampingan kepada peserta didik untuk mencapai

optimalisasi hasil belajar sesuai pilihan peminatannya.

2) Memberikan pelayanan kepada peserta didik berkenaan dengan :

 Informasi sekolah/madrasah yang sedang dijalani

 Informasi peminatan akademik dan sistem sks

 Peran dan tanggungjawab peserta didik dalam  pembelajaran

dan pendalaman materi sesuai peminatannya.

e. Orang tua Peserta Didik Baru ;

1) Mencermati informasi yang disampaikan oleh sekolah

2) Mendapingi putra-putrinya saat proses pendaftaran, pengisian

format peminatan peserta didik.

3) Memberikan motivasi belajar yang kuat atas dasar pilihan peminatan

putra-putrinya.

4) Proaktif melakukan konsultasi kepada Guru BK/Konselor dalam

rangka pendampingan putra-putrinya untuk keberhasilan belajarnya.
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5) Mendampingi aktivitas belajar putra-putrinya selama di luar sekolah.

f. Calon Peserta Didik;

1) Mencermari informasi tentang pendaftaran peserta didik baru dan

peminatan belajar serta membicarakan dengan orang tua, tentang

isian formulir pendaftaran dan pilihan peminatannya.

2) Menentukan pilihan peminatan sesuai dengan pemahaman terhadap

potensi diri, minat, dan pertimbangan orang tua serta prospek masa

depan.

3) Menerima keputusan penetapan peminatan yang ditetapkan oleh

sekolah, namun bila tidak sesuai segera konsultasi kepada Guru

BK/Konselor.

4) Menyesuaikan diri secara baik di sekolah dan belajar secara

bersungguh-sungguh sesuai peminatannya.

5) Memahami, mentaati dan melaksanakan tatatertip sekolah yang

diberlakukan.

Berikut ini disajikan alternatif rancangan proses pemilihan dan penetapan

peminatan peserta didik yang dilaksanakan bersamaan dengan

Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.1
Rancangan Kegiatan Pemilihan dan Penetapan Peminatan Peserta Didik

Bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru.

No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

1

Penetapan kuota
peserta didik baru dan
macam peminatan
peserta didik

Kepala sekolah Panitia
Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

2

Menyusun
kepanitiaan
penerimaan peserta
didik baru

Kepala sekolah Waka
Kesiswaan

Pendidik dan
Tenaga
Kependidika
n

Minggu I
bulan Mei

3

Penetapan system
program belajar
peserta didik (Paket
atau SKS)

Kepala sekolah Waka
Kurikulum

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

4

Penetapan
persyaratan
mendaftar sebagai
calon peserta didik
baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

5

Penetapan kriteria
calon peserta didik
yang dapat dinyatakan
diterima sebagai
peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

6
Penetapan komponen
peminatan peserta
didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

7
Penetapan syarat
pendaftaran ulang
bagi peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

8 Rancangan tugas guru Kepala sekolah Waka
Kurikulum Pendidik

Minggu ke
II bulan
Mei

9

Sosialisasi tentang
kuota/ daya tampung
dan macam
peminatan peserta
didik, persyaratan
pendaftaran sebagai
calon peserta didik
baru, kriteria
penetapan yang
diterima, syarat
Pendaftaran Ulang
peserta didik baru.

Waka Humas Panitia Masyarakat

Minggu ke
II Mei s.d
Minggu ke
II Juni
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No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

10
Pengambilan formulir
pendaftaran  calon
peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
II Juni

11

Layanan konsultasi
bagi peserta didik dan
orang tua yang
mengalami kesulitan
penetapan pilihan
peminatan peserta
didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Calon
peserta didik
baru dan
orang tuanya

Minggu ke
II Juni

12

Penyerahan
persyaratan
administrasi akademik
persyaratan calon
peserta didik baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
III Juni

13

Seleksi performance
(fisik dan kesehatan,
peminatan kelompok
teknologi/ tertentu)

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
III Juni

14

Seleksi administrasi
akademik persyaratan
calon peserta didik
baru

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
Juli

15

Penetapan calon
peserta didik baru
yang memenuhi
kreteria yang dapat
dinyatakan diterima
dengan
peminatannya, dan
bila diperlukan
disiapkan daftar
cadangan urutan
peminatan

Kepala
Sekolah

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu I
Juli

16

Pengumuman hasil
seleksi  dengan
kelompok
peminatannya, dan
bila diperlukan
diberikan cadangan
daftar cadangan
urutan peminatan.

Kepala
Sekolah Panitia

Calon
peserta didik
baru dan
masyarakat

Minggu I
Juli

17
Pendaftaran Ulang
bagi yang dinyatakan
diterima

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke I
Juli
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No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

18

Layanan peserta didik
cadangan dapat
melakukan
Pendaftaran Ulang,
apabila ada yang
mengundurkan diri

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru yang
sebagai
cadangan

Minggu ke
II Juli

19

Pendaftaran Ulang
susulan bila ada
cadangan yang
dinyatakan diterima
sebagai  peserta didik
baru

Waka
Kesiswaan Panitia

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
II Juli

20 Orientasi Peserta Didik
Baru

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor
dan Tim

Calon
peserta didik
baru

Minggu ke
III juli

21 Penyelenggaraan
Pembelajaran

Waka
Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Satuan
pendidikan

Minggu ke
III Juli –
Minggu ke
III
Desember

22 Pembelajaran yang
mendidik

Waka
Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Peserta didik

Minggu ke
III Juli –
Minggu ke
III
Desember

23 Layanan bimbingan
dan konseling

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor Peserta didik

Minggu ke
III Juli –
Minggu ke
III
Desember

24 Manajemen  dan
supervisi sekolah

Kepala
Sekolah

Tim MM dan
PKG

Seluruh
komponen
satuan
pendidikan.

Minggu III
Juli dan
Minggu ke
II
Desember

Secara skematis, proses pemilihan dan penetapan peminatan bagi calon

peserta didik yang dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon peserta

didik baru adalah sebagaimana diagram berikut ini.



184

KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Calon peserta didik didampingi/bersama orang tua menggali
informasi secara detail tentang prosedur peminatan (tata cara,
kuota, syarat pendaftaran, dll.) di sekolah yang akan dituju. Di
samping itu, orang tua menerima kembali putra-putrinya yang
dinyatakan tidak diterima dalam penerimaan siswa baru.

1,2

Calon peserta didik mendaftar, mengambil formulir peminatan
belajar di ruang yang disediakan sekolah. Pengisian formulir
dapat dilakukan dirumah dan dilakukan pencermatan secara teliti.

3

Calon peserta didik mengembalikan formulir yang telah diisi
lengkap di ruang pengembalian formulir di sekolah

4
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Guru BK/Konselor melakukan seleksi : Administrasi, akademik dan
melayani wawancara peminatan peserta didik. Bila diperlukan
untuk persyaratan jenis peminatan tertentu, dapat dilakukan
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli.

5

Penetapan

- Sidang penetapan peminatan belajar dipimpin oleh Kepala
Sekolah.

- Bentuk penetapan : Y  adalah bagi yang diterima (memenuhi
persyaratan) dan T  adalah bagi yang ditolak (tidak memenuhi
persyaratan)

- Hasil penetapan peminatan peserta didik diumumkan secara
tertulis dan terbuka
Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima melanjutkan
proses berupa lapor diri, sedangkan bagi yang dinyatakan
ditolak kembali ke orang tua masing-masing.

6

Calon peserta didik yang diterima, melapor diri (herregristrasi) 7

Setelah melapor diri, peserta didik  menempuh proses belajar
mengajar yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai
peminatannya

8

b. Alternatif  kedua, proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar

peserta didik dilaksanakan pada minggu pertama awal tahun pelajaran

baru. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik

dilaksanakan oleh Guru BK/Konselor bekerjasama dengan pendidik lainnya

dan tenaga kependidikan yang ada. Langkah yang dilakukan oleh Guru

BK/Konselor  meliputi : (1) pemberian informasi dan orientasi tentang

macam dan kuota peminatan belajar, mekanisme, komponen yang

dipergunakan dalam penetapan, kriteria penetapan; (2) menyiapkan dan

menggunakan  instrument dan atau format peminatan  untuk

mengumpulkan data peminatan peserta didik dan orang tuanya; (3)

mengumpulkan data peminatan peserta didik baik data dokumentasi,

observasi maupun wawancara, (4) analisis data peminatan yang terkumpul;

(5) penetapan peminatan peserta didik berdasarkan hasil analisis; (6)
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melayani konsultasi peminatan bagi peserta didik dan atau orang tua; (7)

mengelompok rombongan belajar berdasarkan peminatan peserta didik dan

satuan kelas. Proses pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik

dilaksanakan oleh berbagai personalia sekolah sesuai tugas masing-asing

yang meliputi kepala sekolah,  Guru BK/Konselor, guru matapelajaran,

orang tua, dan peserta didik serta tenaga kependidikan. Adapun uraian

tugas pelaksana peminatan peserta didik pada dasarnya sama dengan

proses pemilihan dan penetapan peminatan yang dilaksanakan bersamaan

dengan penerimaan peserta didik baru.

Berikut ini disajikan alternatif rancangan proses pemilihan dan penetapan

peminatan peserta didik yang dilaksanakan pada minggu pertama

pembelajaran tahun pelajaran baru SMA/SMK sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3.

Rancangan Kegiatan Pemilihan dan Penetapan Peminatan Belajar Peserta
Didik pada Minggu Pertama Tahun Pelajaran Baru.

No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

1 Menyusun  Panitia
Peminatan Kepala sekolah Koordinator BK Guru

BK/Konselor
Minggu I
bulan Mei

2
Penetapan macam dan
kuota peminatan
peserta didik

Kepala sekolah Panitia Peserta didik
baru

Minggu I
bulan Mei

3

Penetapan Komponen
dan kriteria  peminatan
sebagai persyaratan
rekomendasi
peminatan peserta
didik

Kepala Sekolah Guru
BK/Konselor Komponen Minggu I

bulan Mei

4

Penyiapan
Form/Instrumen
Peminatan peserta
didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Format/instrum
en peminatan

Minggu II-III
bulan Mei

5
Sosialisasi Program
Peminatan Peserta
Didik

Kepala Sekolah Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru dan orang
tua

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran

6

Penyampaian Form
Peminatan sesuai
Komponen yang
dipersyaratkan

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru dan orang
tua

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran



187

No Uraian Kegiatan Penanggung
Jawab Pelaksana Sasaran Waktu

7

Pendampingan
pengisian data
Peminatan yang
dipersyaratkan

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran

8

Layanan konsultasi
bagi peserta didik dan
orang tua yang
mengalami kesulitan
penetapan pilihan
peminatan.

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru dan orang
tua

Minggu I
Awal tahun
Pelajaran

9
Analisis Form
Komponen Peminatan
Peserta Didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Form data
sesuai
Komponen
Peminatan

Minggu II
Awal tahun
Pelajaran

10

Pelaporan Hasil
Analisis Form
Peminatan Peserta
Didik

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor Hasil analisis

Minggu II
Awal tahun
Pelajaran

11
Rapat/Sidang
Penetapan Peminatan
Peserta Didik

Kepala Sekolah Guru
BK/Konselor

Dokumen hasil
analisis

Minggu II
Awal tahun
Pelajaran

12
Pengumuman Hasil
Penetapan Peminatan
Peserta Didik

Kepala Sekolah Panitia
Peserta didik
baru dan orang
tua

Minggu II
Awal tahun
Pelajaran

13 Penyelenggara-an
Pembelajaran Waka Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Satuan
pendidikan

Minggu III
Juli s.d
Minggu ke III
Desember

14 Pembelajaran Yang
Mendidik Waka Kurikulum

Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

Peserta didik
baru

Minggu III
Juli s.d
Minggu ke III
Desember

15 Layanan Bimbingan
dan Konseling

Koordinator
Bimbingan dan
Konseling

Guru
BK/Konselor

Peserta didik
baru

Minggu III
Juli s.d
Minggu ke III
Desember

16 Manajemen  dan
Supervisi Sekolah Kepala Sekolah Tim MM dan

PKG

Seluruh
komponen
satuan
pendidikan.

Minggu III
Juli dan
Minggu ke II
Desember

Pada dasarnya setiap peserta didik baru (kelas X) boleh melakukan
pindah peminatannya dengan catatan masih dapat terselenggara
pembelajarannya di satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan
aturan jumlah satuan kelas. Layanan pemindahan peminatan dilakukan
sampai maksimal minggu ke tiga tahun pelajaran baru. Pindah peminatan
hendaknya dilakukan atas dasar rekomendasi guru mata pelajaran dan atau
hasil konsultasi intensif antara peserta didik-guru mata pelajaran-wali kelas
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dan Guru BK/Konselor serta orang tua. Proses penetapan peminatan
peserta didik hendaknya dilakukan oleh tenaga profesional di sekolah,
dengan harapan dapat tepat penetapan peminatan belajar yang
berpengaruh positif terhadap kelancaran proses pembelajaran dan hasil
belajar optimal.

Secara skematis alir proses pemilihan dan penetapan peminatan
peserta didik sebagai berikut:
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KETERANGAN DIAGRAM ALIR KODE

Peserta didik baru mendaftar, mengambil formulir peminatan. Pengisian dapat
dilakukan dirumah dan dengan persetujuan Orang Tua.

1,2

Peserta didik baru mengembalikan formulir  peminatan belajar yang telah diisi
lengkap kepada Tim Peminatan yang dikoordinir oleh Guru BK/Konselor

3

Guru BK/Konselor melakukan seleksi administrasi dan wawancara peminatan
belajar. Pada bidang tertentu sesuai kebutuhan dapat melakukan
pemeriksaan fisik/ kesehatan.

4

Penetapan peminatan peserta didik

- Sidang penetapan peminatan peserta didik dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- Bentuk penetapan : Ya bagi yang dinyatakan diterima ( memenuhi

persyaratan) dan Tdk bagi yang dinyatakan ditolak ( tidak memenuhi
persyaratan)

Bagi peserta didik yang tidak diterima peminatannya sesuai dengan pilihan
pertama dan atau tidak sesuai penetapan peminatannya, dilakukan konsultasi
bersama antara  Guru BK/Konselor dengan peserta didik dan orang tua.

5

Hasil penetapan peminatan peserta didik diumumkan secara tertulis dan
terbuka. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan peminatan belajarnya,
dan selanjutnya  lapor diri (herregristrasi)

6

Peserta didik baru menempuh pembelajaran sesuai jadwal yang
diselenggarakan oleh sekolah.

7

Kelebihan dari mekanisme  pemilihan dan penetapan peminatan yang

dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan peserta didik baru adalah peminatan

sudah sesuai sejak awal, sehingga bila tidak sesuai peserta didik masih

memperoleh kesempatan untuk mencari sekolah lain yang sesuai dengan

peminatannya, maka calon peserta didik dapat mencari sekolah lain yang sesuai

dengan peminatannya.
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LEMBAR KERJA (LK) KEPALA SEKOLAH

LK – 1 MEKANISME PROGRAM PEMINATAN PESERTA DIDIK

Identifikasi
kondisi sekolah

Guru

Sarpras

Animo PD

Penetapan Kelp.
Peminatan

Penetapan
Rombel

Sosialisasi ke
Masyarakat

Penerimaan
Berkas Peserta

Didik Baru

Pendaftaran
Peserta Didik

Baru

Prosses
Seleksi

Ditolak

Diterima Pilihan
Peminatan

Sesuai

Tidak
Sesuai

Bimbingan dan
Konseling (BK)

Penetapa
n PDB

Berilah komentar terkait dengan mekanisme peminatan berikutini Jika diperlukan lakukanlah
pengembangan sesuai dengan kondisi di sekolah.
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LK – 2A RUBRIK PERHITUNGAN SDM

ANALISIS KETERSEDIAAN SDM  (SMA/MA)

No. MATAPELAJARAN JUMLAH GURU

Peminatan Matematika dan Ilmu Alam

I

1. Matematika
2. Biologi
3. Fisika
4. kimia

Peminatan Ilmu-ilmuSosial

II

1. Geografi
2. Sejarah
3. Sosiologi
4. Ekonomi

Peminatan Ilmu Bahaasa dan Budaya

III

1. BahasadanSastra  Indonesia
2. BahasadanSastraInggris
3. BahasaAsing Lain (Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman,

Perancis)
4. antropologi

5.

1. Agama
2. PKn
3. Penjaskes
4. Guru lainnya
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LK – 2B RUBRIK PERHITUNGAN SDM

ANALISIS KETERSEDIAAN SDM (SMK/MAK)

No. MATAPELAJARAN JUMLAH GURU

Kelompok C (Peminatan

Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi  (SMK/MAK)

Dasar Bidang Keahlian

1. Fisika

2. Kimia

3. Gambar Teknik

4. PemrogramanDasar

5. SistemKomputer

6. Pengantar Ekonomidan Bisnis

7. Pengantar Akuntansi

8. Pengantar Administrasi Perkantoran

9. IPA Terapan

10. PengantarPariwisata

11. Dasar-dasarDesain

12. Pengetahuan Bahan

13. Wawasan Seni Pertunjukan

14. Tata Teknik Pentas

15. Manajemen Pertunjukan

Dasar Program Keahlian

PaketKeahlian

LK – 3 ANALISIS KETERSEDIAAN SARANAPRASARANA (SMK/MAK)
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No. NAMA SARANA PRASARANA JUMLAH

1. Kelas

2. Laboratorium ……..

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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LK – 4A  RUBRIK KELOMPOK PEMINATAN (SMA/MA)

Berdasarkan hasil identifikasi di LK – 1B, rumuskanlah jumlah Kelompok Peminatan, dan jumlah
Rombongan Belajar sesuai Rambu-rambu Peminatan dengan kriteria.1 (satu) Rombongan Belajar
= 32/40 peserta didik.

No. KELOMPOK PEMINATAN
JUMLAH

KELAS
ALASAN

I
Peminatan Matematika dan Ilmu

Alam

II Peminatan Ilmu-ilmu Sosial
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III
Peminatan Ilmu Bahaasa dan

Budaya



197

LK – 4BRUBRIK KELOMPOK PEMINATAN (SMK/MAK)

Berdasarkan hasil identifikasi di LK – 1B, rumuskanlah jumlah Kelompok Peminatan, dan jumlah
Rombongan Belajar sesuai Rambu-rambu Peminatan dengan kriteria.1 (satu) Rombongan Belajar
= 32/40 peserta didik.

No. KELOMPOK PEMINATAN
JUMLAH

KELAS
ALASAN

I Mata Pelajaran Peminatan
Akademik dan Vokasi  (SMK/MAK)

II Dasar Bidang Keahlian
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III Dasar Program Keahlian

IV Paket Keahlian
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LK – 5 SUPERVISI KETERLAKSANAAN KEGIATAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

Diskusikanlah berkenaan dengan supervise keterlaksanaan kegiatan peminatan peserta didik di
bawah ini

Panitia/BK

Siswa

Guru

Pendapat guru tentang kemampuan siswa mengikuti
pembelajaran sesuai kelompok peminatan (berapa %
kesesuaian siswa dengan kelompok peminatan)

Langkah-langkah penguatan yang dilakukan guru

Ketersediaan sarana dan prasarana

Menggali respon siswa tentang kelompok peminatan yang
diikuti

Kesesuaian mekanisme denga nkondisi di sekolah

LaporanPanitia : - Personil
- Waktu pelaksanaan
- Hasilseleksi

Rencanatindaklanjut panitia
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LK – 6 EVALUASI KETERLAKSANAAN KEGIATAN PEMINATAN PESERTA DIDIK

Berdasarkan LK 5 – Susunlah kegiatan evaluasi keterlaksanaan program peminatan

peserta didik

KOMPONEN ASPEK EVALUASI

Program -

-

-

-

Pelaksanaan -

-

-

-

Hasil -

-

-

-
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LEMBAR KERJA (LK)PENGAWAS SEKOLAH

LK 1

Berilah komentar terkait dengan mekanisme Supervisi Kesesuaian Program Peminatan
Peserta Didik dengan Pedoman Peminatan Peserta Didik berikut ini. Jika diperlukan
lakukanlah pengembangan sesuai dengan kondisi di sekolah

No. KOMPONEN ASPEK

1. Proses Program Peminatan Peserta
Didik

-

-

-

-

2. Target Program Peminatan Peserta
Didik

-

-

-

-

3. Hasil yang akan dicapaiterkait Program
Peminatan Peserta Didik

-

-

-

-

4. Tindaklanjut terkait hasil yang telah
dicapai pada program peminatan
peserta didik

-

-

-

-
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LK 2

Berilah komentar terkait dengan mekanisme Supervisi Keterlaksanaan Program
Peminatan Peserta Didikdengan Pedoman Peminatan Peserta Didik berikut ini. Jika
diperlukan lakukanlah pengembangan sesuai dengan kondisi di sekolah

No. KOMPONEN ASPEK

1. Proses Program Peminatan Peserta
Didik

-

-

-

-

2. Target Program Peminatan Peserta
Didik

-

-

-

-

3. Hasil yang akan dicapai terkait Program
Peminatan Peserta Didik

-

-

-

-

4. Tindaklanjut terkait hasil yang telah
dicapai pada program peminatan
peserta didik

-

-

-

-
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LK 3

Berilah komentar terkait dengan mekanisme Supervisi Tindak Lanjut Keterlaksanaan
Program Peminatan Peserta Didik dengan Pedoman Peminatan Peserta Didik berikut ini.
Jika diperlukan lakukanlah pengembangan sesuai dengan kondisi di sekolah

No. KOMPONEN ASPEK

1. Proses Program Peminatan Peserta
Didik

-

-

-

-

2. Target Program Peminatan Peserta
Didik

-

-

-

-

3. Hasil yang akan dicapai terkait Program
Peminatan Peserta Didik

-

-

-

-


