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LAMPIRAN 1 

SURAT IJIN PENELITIAN DI SMP N 3 SALATIGA 
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LAMPIRAN 2 

SURAT IJIN UJI INSTRUMEN 
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 RUBRIK PENILAIAN KINERJA  

OLEH WAKIL KEPALA SEKOLAH 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.990 75 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

A1.1 243.00 1356.500 .843 .990 

A1.2 243.00 1356.500 .843 .990 

A1.3 243.20 1350.200 .649 .990 

B1.1 243.00 1373.500 .419 .990 

B1.2 243.60 1367.300 .704 .990 

B1.3 243.40 1353.300 .711 .990 

B1.4 243.40 1390.800 .000 .990 

B1.5 243.60 1350.800 .639 .990 

C1.1 243.20 1316.200 .923 .990 

C1.2 243.00 1330.000 .920 .990 

C1.3 242.80 1353.200 .926 .990 

C1.4 243.40 1390.800 .000 .990 

D1.1 242.80 1353.200 .926 .990 

D1.2 243.00 1330.000 .920 .990 

D1.3 243.20 1333.200 .931 .990 

E1.1 243.00 1356.500 .843 .990 

E1.2 243.00 1356.500 .843 .990 

E1.3 242.80 1353.200 .926 .990 

E1.4 242.80 1353.200 .926 .990 
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F1.1 243.00 1367.500 .568 .990 

F1.2 243.20 1370.700 .601 .990 

F1.3 242.80 1353.200 .926 .990 

F1.4 243.00 1367.500 .568 .990 

A2.1 243.20 1333.200 .931 .990 

A2.2 242.80 1353.200 .926 .990 

B2.1 243.00 1356.500 .843 .990 

B2.2 243.80 1353.200 .926 .990 

B2.3 243.20 1370.700 .601 .990 

C2.1 243.00 1367.500 .568 .990 

C2.2 243.20 1370.700 .601 .990 

C2.3 243.00 1356.500 .843 .990 

C2.4 243.20 1342.700 .773 .990 

C2.5 243.00 1373.500 .419 .990 

D2.1 243.00 1356.500 .843 .990 

D2.2 243.00 1356.500 .843 .990 

D2.3 243.20 1370.700 .601 .990 

D2.4 243.00 1367.500 .568 .990 

E2.1 243.00 1356.500 .843 .990 

E2.2 243.20 1333.200 .931 .990 

A3.1 242.80 1353.200 .926 .990 

A3.2 243.00 1330.000 .920 .990 

A3.3 243.20 1333.200 .931 .990 

A3.4 243.00 1330.000 .920 .990 

B3.1 243.60 1339.300 .830 .990 

B3.2 243.00 1367.500 .568 .990 

B3.3 243.60 1333.300 .930 .990 

C3.1 243.00 1367.500 .568 .990 

C3.2 243.20 1370.700 .601 .990 

C3.3 242.80 1353.200 .926 .990 

C3.4 242.80 1353.200 .926 .990 

D3.1 242.80 1353.200 .926 .990 

D3.2 243.20 1370.700 .601 .990 

D3.3 243.00 1367.500 .568 .990 

D3.4 243.00 1356.500 .843 .990 
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E3.1 243.00 1356.500 .843 .990 

E3.2 243.00 1330.000 .920 .990 

E3.3 243.40 1319.300 .970 .990 

A4.1 243.40 1310.300 .891 .990 

A4.2 243.60 1350.800 .639 .990 

A4.3 243.20 1333.200 .931 .990 

B4.1 242.60 1376.800 .416 .990 

B4.2 243.20 1344.200 .748 .990 

B4.3 243.20 1344.200 .748 .990 

B4.4 243.20 1333.200 .931 .990 

C4.1 243.80 1370.700 .488 .990 

C4.2 243.80 1370.700 .488 .990 

C4.3 243.60 1394.300 -.111 .990 

D4.1 242.80 1353.200 .926 .990 

D4.2 242.80 1353.200 .926 .990 

D4.3 242.80 1353.200 .926 .990 

D4.4 243.20 1376.700 .419 .990 

D4.5 243.20 1342.700 .773 .990 

E4.1 242.80 1353.200 .926 .990 

E4.2 243.00 1356.500 .843 .990 

E4.3 243.00 1356.500 .843 .990 
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LAMPIRAN  4 

RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU 

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU  
DOMAIN 1 

 Persiapan dan Perencanaan Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 
Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan 
oleh guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang 
terdapat dalam rencana tersebut dengan menggunakan butir-butir 
penilaian di bawah ini. 

1. A Menunjukkan pengetahuan tentang materi dan 
strategi pembelajaran. 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

1.1 Guru mengetahui, memahami, dan 
menguasai materi yang akan diajarkan 
dan juga struktur – struktur 
pembelajaran (standar kompetensi, 
kompetensi dasar, konsep dan 
keterampilan). 

    

1.2 Guru mengetahui standar kompetensi 
dan kompetensi dasar yang digunakan 
pada mata pelajarannya dan dapat 
menggunakannya untuk mendesain 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran serta dapat 
memperkirakan alokasi waktu yang 
diperlukan 

    

1.3 Guru menyusun materi, perencanaan 
dan pelaksanaan pembelajaran berisi 

    

 

1. NAMA GURU :  …………………………………… 

2. KELAS : …………………………………… 

3. MATA PELAJARAN : …………………………………… 

4. WAKTU : …………………………………… 

5. TANGGAL :     …………………………………… 
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informasi yang tepat, mutakhir, dan 
yang membantu siswa memahami 
konsep pembelajaran dengan lebih 
mudah sehingga membuat 
pembelajaran menjadi lebih efektif.  

 
 

1. B  Menunjukkan pengetahuan tentang karakteristik 
peserta didik 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

1.1 Guru menunjukkan pengetahuan 
tentang perkembangan belajar 
siswa.  

    

1.2 Guru menunjukkan pengetahuan 
tentang seluruh proses 
pembelajaran dan memastikan 
bahwa siswa mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
pembelajaran. 

    

1.3 Guru menunjukkan pengetahuan 
tentang minat,  bakat, potensi, 
pengetahuan, dan kemampuan 
berbahasa  yang dimiliki oleh siswa 

    

1.4 Guru menunjukkan pengetahuan 
tentang latar belakang dan 
karakteristik siswa 

    

1.5 Guru menunjukkan pengetahuan 
tentang siswa yang berkebutuhan 
khusus atau dengan kelemahan fisik 
tertentu agar dapat mengikuti 
aktivitas pembelajaran sehingga 
mereka tidak merasa tersisihkan / 
minder. 

    

 
 

1. C  Memilih  tujuan pembelajaran 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

1.1. Guru melaksanakan aktivitas 
pembelajaran dengan rancangan 
yang telah disusun secara lengkap 
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dan pelaksanaan aktivitas tersebut 
mengindikasikan bahwa guru 
mengerti tujuan pembelajarannya 

1.2. Guru menjelaskan bahwa hasil 
pembelajaran sesuai dengan apa 
yang siswa pelajari, bukan apa yang 
siswa lakukan dan metode penilaian 
haruslah jelas 

    

1.3. Hasil pembelajaran mencerminkan 
jenis pembelajaran yang berbeda 
(kognitif, afektif dan interpersonal). 

    

1.4. Guru selalu memastikan tingkat 
pemahaman siswa terhadap materi 
pembelajaran 

    

 
 

1. D  Menunjukkan pengetahuan tentang materi 
pembelajaran yang digunakan 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

1.1. Guru memilih materi pembelajaran 
yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran  

    

1.2. Guru merancang sendiri rencana dan 
materi pembelajaran yang sesuai 
dengan silabus (tidak copy paste). 

    

1.3.  Guru menggunakan materi dan 
aktivitas pembelajaran yang dapat 
memunculkan daya kreativitas dan 
kemampuan berpikir kritis siswa 

    

 
 

1. E  Merancang pembelajaran yang logis 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

1.1. Guru merancang instruksi 
pembelajaran dengan melibatkan 
siswa dan untuk memajukan 
pengetahuan  mereka 

    

1.2. Guru menggunakan alat bantu 
mengajar, dan atau audio-visual 
aids (termasuk TIK) untuk 
meningkatkan motivasi belajar 
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siswa dalam mencapai tujuan 
pembelajaran 

1.3. Guru mengatur pembelajaran 
kelompok untuk mendukung 
pembelajaran siswa 

    

1.4. Guru menghasilkan pembelajaran 
yang jelas dan berurutan  

    

 

 
1. F  Menilai pembelajaran siswa 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

1.1. Guru membuat penilaian yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 

    

1.2. Guru menjelaskan kriteria dan 
standar penilaian secara detail 
kepada siswa 

    

1.3. Guru melakukan evaluasi formatif 
(suatu tes hasil belajar dimana 
evaluasi tersebut mempunyai 
suatu tujuan untuk dapat 
mengetahui, sudah sejauh 
manakah siswa itu telah terbentuk 
(sudah sesuai dengan tujuan 
pengajaran yang telah ditentukan) 
setelah mereka mengikuti suatu 
proses pembelajaran dalam 
jangka waktu tertentu).  

    

1.4. Guru menggunakan hasil penilaian 
untuk merencanakan 
pembelajaran berikutnya 
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INSTRUMEN RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU  
DOMAIN 2 

Pengelolaan Ruang Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 
Amatilah guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek 
yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung dengan 
menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 
 

2. A Menciptakan suasana belajar yang diliputi dengan 
sikap saling menghargai dan saling berhubungan baik 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

2. 1. Guru berinteraksi dengan siswa, 
baik berupa perkataan ataupun 
tindakan untuk mendorong siswa 
memahami dan menggunakan 
informasi yang disampaikan 

    

2. 2. Guru menciptakan suasana kelas 
dimana antara satu siswa dengan 
siswa yang lain saling menghormati 
dan menghargai. Guru memberi 
kesempatan siswa untuk berinteraksi 
dengan siswa lainnya 

    

 
2. B Mengembangkan budaya belajar 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

2.1. Pada saat pembelajaran 
berlangsung, guru menyampaikan 
nilai – nilai pendidikan dari apa yang 
dipelajari siswa. 

    

2.2.  Siswa antusias mengerjakan tugas     

 

1. NAMA GURU :  …………………………………… 

2. KELAS : …………………………………… 

3. MATA PELAJARAN : …………………………………… 

4. WAKTU : …………………………………… 

5. TANGGAL :     …………………………………… 
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yang diberikan oleh guru meskipun 
tugas tersebut menantang (sedikit 
sulit) 

2.3. Siswa yakin dengan kemampuan 
mereka, sehingga mereka mau 
menghabiskan energinya untuk 
mengerjakan tugas tersebut dan 
bangga dengan hasil yang mereka 
kerjakan. 

    

 

 
2. C  Mengelola kelas 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

2.1. Guru membantu siswa untuk mengembang
kan kemampuan mereka 
bekerja  sama dalam kelompok atau secara 
mandiri. 

    

2.2. Guru melibatkan para siswa dalam 
berbagai jenis kegiatan: kelompok besar, 
kelompok kecil, karya mandiri dengan 
waktu yang cukup. Siswa memahaminya 
dan menjalankan  perintah itu dengan baik. 

    

2.3. Guru memiliki dan mempersiapkan 
sebelumnya semua bahan - bahan yang 
diperlukan untuk pembelajaran yang akan 
dilakukan. 

    

2.4. Guru membagi waktu dengan baik, 
sehingga guru bisa mengatur setiap 
kegiatan pembelajaran dengan waktu yang 
tepat 

    

2.5. Guru mau membagi pengalamannya 
dengan teman sejawat, termasuk 
mengundang mereka untuk mengobservasi 
cara mengajarnya dan memberikan 
masukan. 

    

 

 
2. D  Mengatur perilaku siswa 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

2.1. Guru menjelaskan standar perilaku 
yang harus di pahami oleh siswa, 
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sehingga siswa mengerti apa yang 
harus mereka lakukan dan yang tidak 
boleh dilakukan saat pembelajaran 
berlangsung. 

2.2. Guru memastikan bahwa semua 
siswa mendapatkan kesempatan 
yang sama untuk berpartisipasi aktif 
dalam kegiatan pembelajaran. 

    

2.3. Guru membantu mengembangkan 
potensi / bakat yang dimiliki siswa 
dan mengatasi kekurangan / 
kesulitan yang dihadapi siswa. 

    

2.4. Guru menyikapi kesalahan yang 
dilakukan siswa dengan bijaksana, 
tidak menggunakan tindakan yang 
bisa menimbulkan gangguan fisik 
ataupun psikis dan tetap menghargai 
martabat siswa. 

    

 
2. E   Menata ruang kelas 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

2.1. Guru memastikan bahwa ruang kelas 
untuk belajar aman, nyaman, dan 
memiliki fasilitas lengkap untuk 
sarana pembelajaran, sehingga 
proses pembelajaran dapat 
berlangsung secara efektif dan 
lancar. 

    

2.2. Guru mengatur posisi ruang kelas, 
baik tempat duduk siswa atau alat – 
alat yang digunakan untuk mengajar, 
sehingga guru bisa dengan mudah 
mengakses layanan ke semua siswa 
dan begitu juga dengan siswa bisa 
lebih mudah memperhatikan guru 
yang sedang mengajar. 
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INSTRUMEN RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU 
DOMAIN 3 

Pembelajaran / Pengajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 
Amatilah guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek 
yang guru lakukan ketika mengajar dengan menggunakan butir-
butir penilaian di bawah ini. 

3. A Berkomunikasi dengan siswa. 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

3. 1. Guru mengkomunikasikan tujuan 
pembelajaran dengan jelas kepada 
siswa 

    

3. 2. Guru memberikan petunjuk 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran 
baik secara lisan ataupun tertulis 
dengan jelas, sehingga siswa 
memahami apa yang harus dilakukan 
selama pembelajaran, khususnya jika 
siswa bekerja mandiri atau dengan 
teman kelasnya tanpa arahan / 
bimbingan guru. 

    

3. 3. Guru terampil ketika menjelaskan 
konsep dan strategi kepada siswa, 
menggunakan bahasa yang jelas, 
analogi yang imajinatif dan metafora, 
menghubungkan penjelasannya 
dengan minat dan kehidupan siswa 
diluar sekolah. 

    

3. 4. Guru berbicara menggunakan 
bahasa yang tepat,  sopan, dan 
memakai kosakata akademik yang 

    

 

1. NAMA GURU :  …………………………………… 

2. KELAS : …………………………………… 

3. MATA PELAJARAN : …………………………………… 

4. WAKTU : …………………………………… 

5. TANGGAL :     …………………………………… 
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mudah dipahami siswa sehingga 
membuat siswa lebih mudah 
mengingat dan mengulang apa yang 
sudah dijelaskan oleh guru. 

 
 

3. B  Menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

3.1. Guru memberikan pertanyaan 
berkualitas tinggi sehingga membuat 
siswa berpikir dan berefleksi, untuk 
memperdalam pemahaman mereka, 
dan untuk mengetes ide dan 
pengetahuan mereka. 

    

3.2. Guru mengembangkan pembelajaran 
melalui diskusi. Guru menggunakan 
teknik tanya jawab dan diskusi, 
sehingga siswa belajar melalui 
keterlibatan mereka dalam diskusi 
dengan menjelaskan dan 
membenarkan penalaran dan 
kesimpulan mereka. Siswa juga 
belajar memberikan argument yang 
logis dan juga kritik. 

    

3.3. Guru menggunakan berbagai teknik 
untuk membangkitkan semangat 
semua siswa untuk ikut serta dalam 
diskusi dan membimbing siswa untuk 
memastikan hasilnya. 

    

 
 

3. C  Melibatkan siswa dalam pembelajaran 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

3.1. Guru melibatkan semua siswa dalam 
setiap kegiatan pembelajaran dan 
tugas-tugas yang berhubungan 
dengan materi pembelajaran. 

    

3.2. Guru mengelompokkan siswa pada 
saat pembelajaran (seluruh kelas / 
kelompok kecil / berpasangan / 
individu). Guru mengelompokkan 
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berdasarkan latar belakang dan 
keterampilan yang sama atau siswa 
yang pintar disebar di kelompok yang 
berbeda. Ataupun siswa memilih 
kelompokknya masing – masing.  

3.3. Guru tidak hanya menggunakan 
materi resmi dari sekolah, akan 
tetapi guru juga menggunakan 
sumber materi lainnya, yang telah 
dipilih secara selektif sehingga siswa 
bisa mempelajari materi 
pembelajaran dengan mendalam / 
lebih  mudah. 

    

3.4. Guru merancang waktu pembelajaran 
dengan baik, termasuk untuk refleksi 
dan penutupan 

    

 
 

3.  D  Memberikan umpan balik bagi siswa (penilaian) 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

3.1. Guru menjelaskan tentang kriteria 
penilaian yang digunakan dalam 
pembelajaran. 

    

3.2. Guru secara tidak langsung 
memonitor siswa saat pembelajaran 
berlangsung. Sehingga guru 
mengetahui tingkat pemahaman 
masing-masing siswa 

    

3.3. Guru memberikan umpan balik 
(komentar terhadap hasil pekerjaan 
siswa). Sehingga siswa menjadi lebih 
termotivasi, untuk meningkatkan 
kinerja belajar mereka dan mereka 
terdorong untuk melakukan yang 
lebih baik lagi. 

    

3.4. Guru membimbing siswa dan 
memberikan kesempatan pada siswa 
untuk mengevaluasi hasil pekerjaan 
mereka sendiri (student self-
assessment) sehingga siswa 
memahami apakah mereka benar – 

    



132 
 

benar sudah memahami materi 
pembelajaran yang telah diberikan.  

 
 
3.   E  Menunjukkan sikap fleksibel dan responsif (cepat 

tanggap) 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

3.1. Guru mampu menyesuaikan aktivitas 
pembelajaran dengan situasi kelas 
pada saat pembelajaran 
berlangsung. Guru bisa melakukan 
perubahan strategi pembelajaran 
secara responsif jika diperlukan. 

    

3.2. Guru terampil dalam mengatasi hal – 
hal yang tidak terduga pada saat 
pembelajaran berlangsung. 

    

3.3. Guru membantu siswa dalam 
menghadapi kesulitan dan 
memastikan siswa berhasil 
mengatasi kesulitan yang dihadapi. 
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INSTRUMEN RUBRIK PENILAIAN KINERJA GURU  
DOMAIN 4 

Tanggung Jawab Profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETUNJUK 
Berdasarkan perilaku keseharian guru disekolah, nilailah semua 
aspek yang terdapat dalam rencana tersebut dengan menggunakan 
butir-butir penilaian di bawah ini. 
4. A  Merefleksikan pengajaran 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

4. 1. Guru melakukan evaluasi diri 
secara spesifik, lengkap dan didukung 
dengan contoh pengalaman diri 
sendiri. 

    

4. 2. Guru memiliki catatan masukan 
dari kolega atau hasil penilaian proses 
pembelajaran dari kepala sekolah 
sebagai bukti yang menggambarkan 
kinerjanya. 

    

4. 3. Guru menggunakan bukti 
gambaran kinerjanya (refleksi) untuk 
mengembangkan perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran 
selanjutnya dalam program 
pengembangan keprofesian mereka. 

    

 

 
4.  B  Membuat catatan yang akurat (kehadiran siswa, 

jurnal pembelajaran, dll) 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

4.1. Guru mengecek kehadiran siswa     

 

1. NAMA GURU :  …………………………………… 

2. KELAS : …………………………………… 

3. MATA PELAJARAN : …………………………………… 

4. WAKTU : …………………………………… 

5. TANGGAL :     …………………………………… 
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sebelum memulai pembelajaran. 

4.2. Guru mempunyai catatan tentang 
tugas – tugas siswa, yang 
menyatakan apakah guru mengecek 
siswa mengerjakan tugas mereka 
dengan benar atau tidak, dan apakah 
siswa berhasil menyelesaikan tugas 
tersebut atau tidak. 

    

4.3. Guru memiliki jurnal pembelajaran, 
untuk mencatat apa yang terjadi saat 
proses pembelajaran berlangsung, 
dan juga bagaimana perilaku siswa 
didalam kelas saat pembelajaran 
berlangsung. 

    

4.4. Guru mengetahui dan juga 
memahami kepribadian siswa. Guru 
mempunyai catatan siswa yang tidak 
berhubungan dengan pembelajaran 
lebih cenderung pada perilaku 
keseharian siswa disekolah dan juga 
diluar sekolah. 

    

 
 

4.  C  Berkomunikasi dengan orang tua siswa 
ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

4.1. Guru memberikan informasi kepada 
orang tua siswa tentang program 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

    

4.2. Guru memberikan informasi kepada 
orang tua siswa tentang kemajuan , 
kesulitan dan potensi siswa dalam 
mengikuti pembelajarannya. 

    

4.3. Guru berhasil memberikan 
kesempatan kepada orang tua siswa 
untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
pembelajaran baik yang dilakukan 
dirumah ataupun disekolah. 
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4.  D  Memberi kontribusi pada sekolah dan dinas 
pendidikan 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

4.1. Guru menjaga hubungan baik 
dengan teman sejawat, sehingga 
bisa saling berbagi dan bekerjasama 
untuk meningkatkan kualitas 
pengajaran dan keberhasilan siswa 
memahami materi pembelajaran. 

    

4.2. Guru berkontribusi dan berpartisipasi 
dalam suatu komunitas guru dengan 
mata pelajaran yang sama (teman 
sejawat / MGMP) untuk 
meningkatkan pengetahuan mereka 
dalam menyampaikan materi kepada 
siswa. 

    

4.3. Guru juga berperan aktif dalam 
kegiatan diluar pembelajaran yang 
diselenggarakan oleh sekolah 
ataupun luar sekolah. 

    

4.4. Guru melakukan penelitian, 
mengembangkan karya 
inovasi,mengikuti kegiatan ilmiah ( 
misalnya seminar, konferensi) untuk 
meningkatkan keprofesiannya. 

    

4.5. Guru memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan sekolah 
dan mempunyai prestasi yang 
berdampak positif terhadap nama 
baik sekolah. 

    

 

 
4.  E  Mengembangkan keprofesian 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

4.1. Guru memanfaatkan waktu luang 
selain mengajar untuk kegiatan yang 
produktif terkait dengan tugasnya. 

    

4.2. Guru aktif baik di lingkungan sekolah 
dan mau membagi pengalamannya 
untuk memberikan dukungan bagi 
rekan rekannya yang lain. 
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4.3. Guru aktif dalam organisasi profesi / 
komunitas guru diluar sekolah untuk 
meningkatkan kemampuan praktek 
mengajar mereka. 

    

 
4.  F. Menunjukkan profesionalisme 

 

ASPEK PENILAIAN 1 2 3 4 

4.1. Guru bertindak dengan integritas dan 
kejujuran. 

    

4.2. Guru selalu mempertimbangkan 
siswa dalam semua latihan mereka 

    

4.3. Guru mendukung kepentingan siswa 
dalam mendapatkan hak mereka 
disekolah 

    

4.4. Guru memecahkan masalah dengan 
kebutuhan siswa sebagai prioritas. 

    

4.5. Guru mematuhi kebijakan dan 
prosedur yang ditetapkan. 
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KRITERIA PENGGUNAAN HASIL 

 PENILAIAN KINERJA MENGAJAR GURU 
BERSERTIFIKASI 

 

Indikator penilaian 1 

UNSATISFACTORY / TIDAK MEMUASKAN / KURANG 

BAIK 
 Guru hanya sedikit menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 

menggunakan dari aspek yang tertulis  

(10% - 25 % terpenuhi) 
 

Indikator penilaian 2 

 BASIC / PEMULA / CUKUP BAIK 

 Guru cukup baik menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 
menggunakan dari aspek yang tertulis  

(26% - 50 % terpenuhi) 

 

Indikator penilaian 3 
 PROFICIENT / MAHIR / BAIK 

 Guru dengan baik menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 

menggunakan sedikit dari aspek yang tertulis  

(51% - 75 % terpenuhi) 
 

Indikator penilaian 4 

 DISTINGUISHED / PROFESIONAL / SANGAT BAIK 

 Guru dengan sangat baik menunjukkan / 

melaksanakan / memahami / mengetahui / 
menggunakan sedikit dari aspek yang tertulis  

(76% - 100 % terpenuhi) 
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LAMPIRAN  5 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU SUBJEK 

1. Apakah semua guru wajib membuat RPP baik yang 

yang bersertifikasi mapun non-sertifikasi? 

2. Bagaimana  Bapak / ibu membuat RPP? Apakah 

dibuat perhari/ perbulan/persemester? 

3. Apakah Kepala Sekolah mengecek RPP yang Bapak / 

Ibu buat? 

4. Apakah RPP yang di buat sudah sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar pada tiap 

mata pelajaran? 

5. Apakah RPP adalah hasil karya Bapak / Ibu guru 

sendiri tidak copy paste dari RPP tahun sebelumnya 

atau dari guru lainnya? 

6. Apakah RPP yang di buat tiap periode itu sama atau 

berbeda seiring perkembangan zaman? 

7. Apakah RPP yang dibuat juga mempertimbangkan 

perbedaan karakteristik siswa? 

8. Apakah Bapak / Ibu guru setiap mengajar 

menggunakan alat bantu mengajar (visual aids) yang 

membuat pembelajaran lebih menarik? 

9. Pada saat proses pembelajaran, apakah Bapak / Ibu 

membedakan pemberian tugas atau soal sesuai 

dengan kemampuan belajar siswa? 

10. Bagaimana Bapak / Ibu memotivasi siswa agar mau 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? 

11. Metode apa yang sering digunakan Bapak / Ibu guru 

dalam mengajar? 
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12. Bagaimana Bapak / Ibu melakukan penilaian 

terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

siswa? 

13. Apakah Kepala Sekolah juga menilai kinerja guru 

secara rutin? 

14. Apakah ada trik - trik khusus yang dilakukan oleh 

guru – guru smp 3 untuk meningkatkan kualitas 

mengajar? 

15. Apakah ada program khusus yang dilakukan SMP N 3 

Salatiga untuk meningkatkan kualitas lulusan, 

kualitas mengajar, dan kualitas pembelajaran? 

16. Program apa saja yang dilakukan SMP N 3 Salatiga 

sehingga tiap tahun hasil UN meningkat terus? 

17. Apakah Bapak / Ibu mempunyai catatan (jurnal 

pembelajaran) tentang semua kegiatan pembelajaran 

yang dilakukannya? 

18. Apakah ada program sekolah yang melibatkan 

orangtua atau wali murid dalam kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan lainnya disekolah? 

19. Apakah Bapak / Ibu melakukan penelitian, 

mengembangkan karya inovasi,mengikuti kegiatan 

ilmiah ( misalnya seminar, diklat) untuk 

meningkatkan keprofesiannya? 

20. Apakah Bapak / Ibu memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan sekolah dan mempunyai prestasi yang 

berdampak positif terhadap nama baik sekolah? 
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LAMPIRAN 6 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

1. Ada berapa jumlah guru di SMP Negeri 3 Salatiga? 

2. Apakah semua guru sudah bersertifikasi? Berapa 

jumlah yang sudah bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi? 

3. Bagaimana kinerja guru mengajar di SMP Negeri 3 

Salatiga? Baik guru yang bersertifikasi mapun non-

sertifikasi? 

4. Apakah semua guru wajib membuat RPP baik yang 

yang bersertifikasi mapun non-sertifikasi? 

5. Bagaimana mereka membuat RPP? Apakah dibuat 

perhari/ perbulan/persemester? 

6. Apakah Bapak mengecek RPP yang mereka buat? 

7. Apakah RPP yang mereka buat sudah sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar pada tiap 

mata pelajaran? 

8. Apakah RPP adalah hasil karya guru sendiri (tidak 

copy paste dari RPP tahun sebelumnya atau dari guru 

lainnya) ? 

9. Apakah RPP yang mereka buat tiap periode itu sama 

atau berbeda seiring perkembangan zaman? 

10. Apakah RPP yang dibuat juga mempertimbangkan 

perbedaan karakteristik siswa? 

11. Apakah semua guru mengajar menggunakan alat 

bantu mengajar (visual aids) yang membuat 

pembelajaran lebih menarik? 

12. Apakah bapak juga menilai kinerja guru secara rutin? 
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13. Apakah ada trik - trik khusus yang dilakukan oleh 

guru – guru smp 3 untuk meningkatkan kualitas 

mengajar mereka? 

14. Apakah ada program khusus yang dilakukan SMP N 3 

Salatiga untuk meningkatkan kualitas lulusan, 

kualitas mengajar, dan kualitas pembelajaran? 

15. Program apa saja yang dilakukan SMP N 3 Salatiga 

sehingga tiap tahun hasil UN meningkat terus? 

16. Apakah guru mempunyai catatan (jurnal 

pembelajaran) tentang semua kegiatan pembelajaran 

yang dilakukannya? 

17. Apakah ada program sekolah yang melibatkan 

orangtua atau wali murid dalam kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan lainnya disekolah? 

18. Apakah guru melakukan penelitian, mengembangkan 

karya inovasi,mengikuti kegiatan ilmiah ( misalnya 

seminar, diklat) untuk meningkatkan keprofesiannya? 

19. Apakah guru memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan sekolah dan mempunyai prestasi yang 

berdampak positif terhadap nama baik sekolah? 

20. Apakah ada hal – hal yang perlu diperbaiki dengan 

kinerja guru bersertifikasi di SMP N 3 Salatiga? 
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LAMPIRAN 7 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN 

PENELITIAN DI SMP N 3 SALATIGA 
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LAMPIRAN 8 

FOTO OBSERVASI 
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LAMPIRAN 9 

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

1. Ada berapa jumlah guru di SMP Negeri 3 Salatiga? 

 46 guru 

2. Apakah semua guru sudah bersertifikasi?  

 Belum  

Berapa jumlah yang sudah bersertifikasi dan yang belum 

bersertifikasi? 

 39 guru bersertifikasi dan 7 guru yang belum 

bersertifikasi 

3. Bagaimana kinerja guru mengajar di SMP Negeri 3 

Salatiga? Baik guru yang bersertifikasi mapun non-

sertifikasi? 

 Keduanya bekerja dengan baik, melalui pencapaian 

sasaran kinerja pegawai yang direncanakan 

4. Apakah semua guru wajib membuat RPP baik yang yang 

bersertifikasi mapun non-sertifikasi? 

 Iya, semua guru harus membuat RPP 

5. Bagaimana mereka membuat RPP? Apakah dibuat 

perhari/ perbulan/persemester? 

 RPP dibuat tiap tahun, jadi sekali buat untuk dua 

semester, semester genap dan semester ganjil. 

6. Apakah Bapak mengecek RPP yang mereka buat? 

 Kalau mengecek secara detail tidak, namun hanya 

sekilas saja sambil tanda tangan. 

7. Apakah RPP yang mereka buat sudah sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar pada tiap 

mata pelajaran? 
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 Iya, sudah sesuai standar kompetensi dan kompetensi 

dasarnya 

8. Apakah RPP adalah hasil karya guru sendiri (tidak copy 

paste dari RPP tahun sebelumnya atau dari guru 

lainnya? 

 Ada beberapa yang membuat RPP sendiri, tapi ada 

bayak juga yang copy paste dari RPP orang lain. 

Terkadang mereka tidak mengecek atau mengedit 

dulu sebelum dikumpulkan. Jadi keliatan kalau RPP 

itu bukan hasil sendiri. 

9. Apakah RPP yang mereka buat tiap periode itu sama atau 

berbeda seiring perkembangan zaman? 

 Kadang – kadang sama, kadang juga tidak. Beberapa 

guru akan menambahkan perbaikan dari RPP 

sebelumnya.  

10. Apakah RPP yang dibuat juga mempertimbangkan 

perbedaan karakteristik siswa? 

 Tidak, guru hanya membuat satu RPP untuk semua 

siswa.  

11. Apakah semua guru mengajar menggunakan alat bantu 

mengajar (visual aids) yang membuat pembelajaran lebih 

menarik? 

 Ada beberapa yang mengajar menggunakan visual 

aids. Di tiap kelas sudah terpasang LCD jadi 

memudahkan guru untuk mengajar menggunakan 

visual aids. 

12. Apakah bapak juga menilai kinerja guru secara rutin? 

 PKG atau penilaian kinerja guru rutin dilaksanakan 

setahun dua kali. Saya tidak menilai kinerja semua 
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guru disini. Saya hanya menilai guru – guru senior, 

sedangkan guru dibawahnya akan dinilai oleh 

seniornya dalam hal proses pembelajaran dikelas. 

Namun untuk keseharian mereka, tetap saya pantau 

bagaimana kinerja nya sehari – hari. Saya selalu 

keliling sekolah setiap hari untuk mengontrol situasi 

sekolah. Kadang saya juga memperhatikan guru 

mengajar dari luar kelas saat saya keliling. Jadi saya 

cukup tau bagaimana rutinitas mengajar mereka. 

Ketika ada guru yang berbuat salah atau kinerja nya 

tidak bagus, ya saya panggil kekantor. Saya tanya 

permasalahannya apa, kemudian meminta mereka 

untuk memperbaiki kesalahan mereka. 

13. Apakah ada trik - trik khusus yang dilakukan oleh guru – 

guru smp 3 untuk meningkatkan kualitas mengajar 

mereka? 

 Ada, ketika saya datang kesini peringkat SMP N 3 

Salatiga semakin menurun. Banyak guru yang 

kinerjanya kurang, sehingga mempengaruhi kualitas 

mengajar mereka. Guru sudah beranggapan bahwa 

ini adalah sekolah dari kalangan anak- anak yang 

kemampuan berpikirnya diatas rata-rata, jadi tidak 

ada perlakuan khusus dalam mengajar mereka. 

Ketika saya datang, saya berdiskusi dengan mereka, 

selanjutnya saya menerapkan pola kerja selama saya 

memimpin di SMP N 10 Salatiga. Saya ajak guru-guru 

disini untuk kembali semangat bekerja. 
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14. Apakah ada program khusus yang dilakukan SMP N 3 

Salatiga untuk meningkatkan kualitas lulusan, kualitas 

mengajar, dan kualitas pembelajaran? 

 Ada  

15. Program apa saja yang dilakukan SMP N 3 Salatiga 

sehingga tiap tahun hasil UN meningkat terus? 

 Saat ini yang sedang berjalan adalah program selasar 

dan program tutor sebaya. Program selasar adalah 

program pemberian pelajaran tambahan setelah 

pulang sekolah. Di pemberian pelajaran tambahan 

semua guru saya kerahkan. Ketika anak kelas IX 

sedang belajar tentang materi kelas VII, berarti guru 

kelas VII yang harus mengajar mereka. Dan ketika 

Anak belajar tentang materi kelas VIII maka guru 

kelas VIII yang akan mengajar mereka. Jadi semua 

guru dapat jatah untuk memberikan pembekalan 

terhadap anak kelas IX. Program tutor sebaya adalah 

program dimana anak dibagi menjadi beberapa 

kelompok dengan karakteristik anak yang berbeda, 

dan anak yang paling pintar akan membantu 

temannya yang kesulitan dalam mata pelajaran 

tertentu. Selain itu, semua guru juga dijadikan 

sebagai guru pamong. Tiap guru pamong memegang 

kinerja 10 anak. Tugasnya adalah mengontrol, 

mengawasi, memberikan bantuan jika anak ini 

mengalami kesulitan dalam belajar. Dan yang paling 

penting adalah semua guru harus mau membantu 

anak yang kesulitan dalam belajar meskipun itu 

bukan anak didiknya (dari kelas lain). 
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16. Apakah guru mempunyai catatan (jurnal pembelajaran) 

tentang semua kegiatan pembelajaran yang 

dilakukannya? 

 Punya, semua guru harus menuliskan apa yang 

mereka lakukan di jurnal tsb, jurnal kelas ada, 

juranal untuk masing-masing guru juga ada. 

17. Apakah ada program sekolah yang melibatkan orangtua 

atau wali murid dalam kegiatan pembelajaran atau 

kegiatan lainnya disekolah? 

 Kalau untuk kegiatan pembelajaran belum ada. 

Namun untuk beberapa hal yang ada kaitannnya 

dengan sarana prasarana yang mendukung kegiatan 

belajar anak, kami meminta bantuan orang tua 

murid. Misalkan ketika kami butuh komputer untuk 

Ujian Nasional. Kami mengumpulkan semua orang 

tua murid, kami cerita keadaannya dan 

membutuhkan bantuan dari orang tua. Selanjutnya 

orang tua dengan komite sekolah berembug dan 

memenuhi pengadaan barang yang diperlukan.  

18. Apakah guru melakukan penelitian, mengembangkan 

karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah ( misalnya 

seminar, diklat) untuk meningkatkan keprofesiannya? 

 Tidak, jarang mereka melakukannya secara inisiatif 

sendiri.  

19. Apakah guru memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan sekolah dan mempunyai prestasi yang 

berdampak positif terhadap nama baik sekolah? 

 Untuk guru yang diteliti belum pernah. Tetapi ada 

juga guru berprestasi yang bisa sampai tingkat 
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nasional. Sekolah kami juga mendapat juara unutk 

kategori perpustakaan dan untuk pembukuan 

penggunaan dana sekolah. 

20. Apakah ada hal – hal yang perlu diperbaiki dengan 

kinerja guru bersertifikasi di SMP N 3 Salatiga? 

 Ya semoga guru – guru tetap memiliki etos kerja yang 

tinggi, dan bersedia melayani siswa dengan sepenuh 

hati. 

 

 


