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A. Pengertian Supervisi Akademik 

 

Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam meningkatkan mutu 

proses pembelajaran, hal ini sesuai dengan amanat  Permendiknas nomor 41 tahun 2007, 

tentang Standar Proses untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa 

salah satu dimensi kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah adalah supervisi akademik.   Agar 

Kepala Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Kepala 

Sekolah/Madrasah harus memiliki kompetensi membuat perencanaan program supervisi 

akademik. 

 

Supervisi berasal dari kata ‘super dan vision’. Super berarti tinggi, atas dan vision artinya 

melihat. Sehingga supervisi adalah melihat dari atas, artinya orang yang melihat itu 

mempunyai kemampuan yang lebih (tinggi) dari yang dilihat. Supervisi akademik adalah 

serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, et al; 2007). 

Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan  

kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran 

Glickman (1981).  Sementara itu,  Daresh (1989) menyebutkan bahwa supervisi akademik 

merupakan upaya membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satu peran kepala sekolah/madrasah untuk memberikan petunjuk dan 

pengarahan kepada guru-guru,  sebagaimana firman Allah surat As-Sajdah 32: 24.  

 

                       

24. dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami 

ketika mereka sabar
2
. dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. 

 

Kegiatan supervisi akademik, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu sasaran supervisi akademik guru dimulai dari perencanaan, 

yang meliputi penyiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan yaitu bagaimana pelaksanaan 

proses pembelajaran, yang menyangkut penggunaan strategi/metode/teknik pembelajaran, 

pengelolaan kelas, penggunaan media dan teknologi informasi dalam pembelajaran, dan 

melakukan penilaian proses pembelajaran. 

 

Kesimpulannya supervisi akademis adalah  upaya seorang kepala sekolah dalam pembinaan 

guru agar guru  dapat meningkatkan kualitas mengajarnya dengan melalui langkah-langkah 

perencanaan, penampilan mengajar yang nyata serta mengadakan perubahan dengan cara 

yang rasional dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

 

 

                                                           
1
 Disampaikan dalam Kepemimpinan Sekolah Muhammadiyah se Kalimantan Timur, tanggal 1-4 Juni 2015 di Samarinda 

2 Yang dimaksud dengan sabar ialah sabar dalam menegakkan kebenaran. 
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B. Konsep Supervisi Akademik  

Menurut Alfonso, Firth, dan Neville, ada tiga konsep pokok (kunci) dalam pengertian 

supervisi akademik. 

1. Supervisi akademik harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan 

perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Inilah karakteristik esensial 

supervisi akademik. Sehubungan dengan ini, janganlah diasumsikan secara sempit, 

bahwa hanya ada satu cara terbaik yang bisa diaplikasikan dalam semua kegiatan 

pengembangan perilaku guru. Tidak ada satupun perilaku supervisi akademik yang 

baik dan cocok bagi semua guru (Glickman, 1981). Tegasnya, tingkat kemampuan, 

kebutuhan, minat, dan kematangan profesional serta karakteristik personal guru 

lainnya harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan dan 

mengimplementasikan program supervisi akademik (Sergiovanni, 1987 dan Daresh, 

1989). 

2. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus 

didesain secara ofisial, sehingga jelas waktu mulai dan berakhirnya program 

pengembangan tersebut. Desain tersebut terwujud dalam bentuk program supervisi 

akademik yang mengarah pada tujuan tertentu. Oleh karena supervisi akademik 

merupakan tanggung jawab bersama antara supervisor dan guru, maka alangkah baik 

jika programnya didesain bersama oleh supervisor dan guru. 

3. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi 

belajar bagi murid-muridnya. 

Supervisi akademik yang menggunakan pendekatan ‘klinis’ yang disebut sebagai model 

supervisi kontemporer sering disebut sebagai supervisi klinis. Supervisi akademik dengan 

pendekatan klinis, merupakan supervisi akademik yang bersifat kolaboratif. Prosedur 

supervisi klinis sama dengan supervisi akademik,  yaitu: adanya observasi kelas, namun 

pendekatannya berbeda. Sebagaimana dikatakan Achenson, at.al (1987) bahwa konsep 

‘klinis’ berarti menyarankan adanya hubungan tatap muka antara guru dan supervisor yang  

pada tingkahlaku aktual guru di dalam kelas. Pada model supervisi klinis ini, guru diharapkan 

secara sadar menyampaikan masalah pembelajarannya di kelas kepada supervisor. Suharsimi 

Arikunto  (1990) menyebutkan supervisi klinis yaitu  suatu bentuk supervisi yang difokuskan 

pada peningkatan kualitas mengajar dengan melalui sarana siklus yang simpatik untuk 

langkah-langkah intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata serta bertujuan 

untuk mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Menurut Acheson et.al (1987:13), 

supervisi klinis terdiri dari 3 tahap, yaitu perencanaan konferensi, observasi kelas dan 

umpan balik konferensi.  

C. Tujuan Supervisi Akademik 

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya (Glickman, 1981). 

Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin 

meningkat (Neagley, 1980). Pengembangan kemampuan dalam konteks ini janganlah 

ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen (commitmen) atau 

kemauan (willingness) atau motivasi (motivation) guru, sebab dengan meningkatkan 
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kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan meningkat. Sedangkan 

menurut Sergiovanni (1987) ada tiga tujuan supervisi akademik, yaitu: 

1. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru 

mengembangkan kemampuannya profesionalnnya dalam memahami akademik, 

kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan 

kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. 

2. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dila-kukan melalui 

kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan 

pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. 

3. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru 

mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki 

perhatian yang sungguh-sungguh (commitment) terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya. 

C. Prinsip Supervisi Akademik 

1. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang 

harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, 

kesetiakawanan, dan informal. Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor 

dengan guru, melainkan juga antara super- visor dengan pihak lain yang terkait 

dengan program supervisi akademik. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya 

supervisor harus memiliki sifat-sifat, seperti sikap membantu, memahami, terbuka, 

jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor (Dodd, 1972). 

2. Supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi akademik 

bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada 

kesempatan. Perlu dipahami bahwa supervisi akademik merupakan salah satu 

essential function dalam keseluruhan program sekolah (Alfonso dkk., 1981 dan 

Weingartner, 1973). Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya tidaklah 

berarti selesailah tugas supervisor, melainkan harus tetap dibina secara 

berkesinambungan. Hal ini logis, mengingat problema proses pembelajaran selalu 

muncul dan berkembang. 

3. Supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi 

pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis 

adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang 

dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan hanya pada 

supervisor melainkan juga pada guru. Oleh sebab itu, program supervisi akademik 

sebaiknya direncana- kan, dikembangkan dan dilaksanakan bersama secara kooperatif 

dengan guru, kepala sekolah, dan pihak lain yang terkait di bawah koordinasi 

supervisor. 

4. Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan. Di dalam 

setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan 

tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Sistem perilaku tersebut antara lain berupa 

sistem perilaku administratif, sistem perilaku akademik, sistem perilaku kesiswaan, 

sistem perilaku pengembangan konseling, sistem perilaku supervisi akademik 

(Alfonso, dkk., 1981). Antara satu sistem dengan sistem lainnya harus dilaksanakan 

secara integral. Dengan demikian, maka program supervisi akademik integral dengan 
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program pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya perwujudan prinsip ini 

diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak 

pelaksana program pendidikan (Dodd, 1972). 

5. Supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi akademik harus 

mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada 

penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

pengembangan akademik sebelumnya. Prinsip ini tiada lain hanyalah untuk 

memenuhi tuntutan multi tujuan supervisi akademik, berupa pengawasan kualitas, 

pengembangan profesional, dan memotivasi guru. 

6. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah sekali-kali untuk 

mencari kesalahan-kesalahan guru. Memang dalam proses pelaksanaan supervisi 

akademik itu terdapat kegiatan penilaian unjuk kerjan guru, tetapi tujuannya bukan 

untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Supervisi akademik akan mengembangkan 

pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-

problem akademik yang dihadapi. 

7. Supervisi akademik harus obyektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan 

mengevaluasi, keberhasilan program supervisi akademik harus obyektif. Objektivitas 

dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi akademik itu harus 

disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Begitu pula 

dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. Di sinilah letak 

pentingnya instrumen pengukuran yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi 

untuk mengukur seberapa kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran 

D. Teknik-Teknik Supervisi Akademik 
 

Sebagaimana diungkapkan Glickman, at al; (2007), bahwa untuk melaksanakan supervisi 

akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan teknikal   

 

Oleh sebab itu,  setiap Kepala Sekolah/Madrasah harus memiliki keterampilan teknikal 

berupakemampuan menerapkan teknik-teknik supervisi yang tepat dalam melaksanakan 

supervisi akademik. 

 

Teknik-teknik supervisi akademik meliputi dua macam, yaitu: individual dan kelompok 

(Gwyn, 1961).   

 

1. Teknik supervisi individual 

Teknik supervisi individual adalah pelaksanaan supervisi  perorangan terhadap guru yang 

mempunyai masalah khusus. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru 

sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Teknik ini dapat 

diterapkan dengan cara: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual,kunjungan 

antarkelas, dan menilai diri sendiri. Untuk memahami secara mendalam bagaimana teknik 

supervisi individu dapat dibaca pada modul supervisi akademik. 

 

2. Teknik Supervisi kelompok 

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan 

pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, 

memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau 

dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan 

supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.  Tidak satupun di 
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antara teknik-teknik supervisi individual atau kelompok di atas yang cocok atau bisa 

diterapkan untuk semua pembinaan guru di sekolah.  

 

Kepala sekolah  selain harus mengetahui teknik dalam melakukan pembinaan juga harus 

mengetahui karakteristik setiap teknik di atas dan sifat atau kepribadian guru sehingga teknik 

yang digunakan betul-betul sesuai dengan guru yang sedang dibina melalui supervisi 

akademik. Sehubungan dengan kepribadian guru, Lucio dan McNeil (1979) menyarankan 

agar kepala sekolah mempertimbangkan enam faktor kepribadian guru, yaitu kebutuhan, 

minat, bakat, temperamen, sikap, dan sifat-sifat somatik guru. 

Menurut Neagley (1980) terdapat dua aspek yang harus menjadi perhatian supervisi 

akademik baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya, maupun penilaiannya. 

1. Aspek substantif. Aspek ini menunjuk pada kompetensi guru yang harus 

dikembangkan melalui supervisi akademik. Aspek ini menunjuk pada kompetensi 

yang harus dikuasai guru. Penguasaannya merupakan sokongan terhadap 

keberhasilannya mengelola proses pembelajaran. Ada empat kompetensi guru yang 

harus dikembangkan melalui supervisi akademik, yaitu yaitu kompetensi-kompetensi 

kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Aspek substansi pertama dan kedua 

merepresentasikan nilai, keyakinan, dan teori yang dipegang oleh guru tentang 

hakikat pengetahuan, bagaimana murid-murid belajar, penciptaan hubungan guru dan 

murid, dan faktor lainnya. Aspek ketiga berkaitan dengan seberapa luas pengetahuan 

guru tentang materi atau bahan pelajaran pada bidang studi yang diajarkannya. 

2. Aspek kompetensi. Aspek ini menunjuk pada luasnya setiap aspek substansi. Guru 

tidak berbeda dengan kasus profesional lainnya. Ia harus mengetahui bagaimana 

mengerjakan (know how to do) tugas-tugasnya. Ia harus memiliki pengetahuan 

tentang bagaimana merumuskan tujuan akademik, murid-muridnya, materi pelajaran, 

dan teknik akademik. Tetapi, mengetahui dan memahami keempat aspek substansi ini 

belumlah cukup. Seorang guru harus mampu menerapkan pengetahuan dan 

pemahamannya. Dengan kata lain, ia harus bisa mengerjakan (can do). Selanjutnya, 

seorang guru harus mau mengerjakan (will do) tugas-tugas berdasarkan kemampuan 

yang dimilikinya. Percumalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

seorang guru, apabila ia tidak mau mengerjakan tugas-tugasnya dengan sebaik-

baiknya. Akhirnya seorang guru harus mau mengembangkan (will grow) kemampuan 

dirinya sendiri. 

C. Hasil Supervisi Akademik Terhadap Guru 

 

Setelah Kepala Sekolah melakukan supervisi akademis maka dilakukan tindak lanjut : 

 

1. Pembinaan. Kegiatan pembinaan, yang dapat berupa pembinaan langsung dan tidak 

langsung. 

a. Pembinaan langsung.  Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya 

khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. 

b. Pembinaan tidak langsung.  Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal  yang 

sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil 

analisis supervise, dalam bentuk penggunaan pendekatan dan metoda 

mengajar yang baik, penggunaan media dan sumber belajar. 

2. Pemantapan Instrumen Supervisi 
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Kegiatan untuk memantapkan instrumen supervisi dapat dilakukan dengan cara 

diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen supervisi akademik maupun 

instrumen supervisi non akademik. 

 

Dalam memantapkan instrumen supervisi, dikelompokkan menjadi: 

1) Persiapan mengajar guru meliputi: Program Tahunan, Program Semester, Silabus, 

RPP, Pelaksanaan proses pembelajaran, Penilaian hasil pembelajaran, 

pengawasan proses pembelajaran,  

2) Instrumen supervisi pembelajaran, lembar pengamatan, dan suplemen observasi 

(ketrampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan 

sebagainya). 

3) Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi akademik 

maupun instrumen supervisi non akademik. 

4) Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau 

kepada karyawan untuk instrumen non akademik. 

 

Adapun substansi yang ditindaklanjuti  dari hasil supervisi akademik adalah: 

1. Sasaran utama supervisi akademik adalah pelaksanaan  kegiatan pembelajaran. 

2. Hasil analisis, catatan supervisor, dapat dimanfaatkan untuk perkembangan 

keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, 

setidaktidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang  mungkin 

akan muncul. 

3. Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak 

lanjut hasil supervisi. 

4. Suasana komunikasi yang tercipta selama umpan balik  akan  mendorong guru 

memperbaiki penampilan, dan kinerjanya. 

 

Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut : 

1. Me-review rangkuman hasil penilaian. 

2. Bila standar pembelajaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap guru belum 

memenuhi standar, perlu dilakukan penilaian ulang.  

3. Bila tujuannya belum tercapai juga, maka supervisor  merancang kembali program 

supervisi akademik untuk masa berikutnya. 

4. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. 

5. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. 
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Instrumen Penilaian Kompetensi Guru Dalam Menyusun RPP 
 

Nama Guru       : ................................................  

Mata Pelajaran       : ................................................. 

Kelas/Semester         : ................................................. 
 

Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1 = tidak ada, 2= kurang lengkap, 3=cukup lengkap, 

4=lengkap ) sesuai dengan kriteria yang tertera pada kolom tersebut. Berikan catatan atau saran untuk 

perbaikan RPP sesuai penilaian Anda 

No Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 

Skor 
 

   1 2 3 4 

A Identitas Mata Pelajaran     

1. Terdapat :  satuan pendidikan, kelas,  semester, 
program/program keahlian, mata pelajaran atau tema 
pelajaran, jumlah pertemuan 

    

B. Perumusan  Indikator     

1.  Kesesuaian dengan SKL,KI dan KD 
 

    

2. Kesesuaian penggunaan kata kerja operasional 
dengan kompetensi yang diukur   

    

3. Kesesuaian dengan aspek pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan. 

    

C. Perumusan Tujuan Pembelajaran     

1. Kesesuaian  dengan  proses dan hasil belajar yang 
diharapkan dicapai 

    

2. Kesesuaian dengan kompetensi dasar 
 

    

D. Pemilihan Materi Ajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 
 

    

2. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik     

3. Kesesuaian  dengan alokasi waktu 
 

    

E. Pemilihan Sumber Belajar     

1. Kesesuaian dengan KI dan KD       

2.  Kesesuaian   dengan  materi pembelajaran dan 
pendekatan scientific 

    

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik     

F. Pemilihan Media Belajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran     

2. Kesesuaian   dengan materi pembelajaran dan 
pendekatan scientific 

    

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik     

G. Model Pembelajaran     

1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran     

2. Kesesuaian dengan pendekatan Scientific     

H. Skenario  Pembelajaran     

1. Menampilkan kegiatan   pendahuluan, inti, dan 
penutup dengan jelas 

    

2. Kesesuaian kegiatan  dengan  pendekatan scientific      

3. Kesesuaian penyajian dengan   sistematika materi     
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4. Kesesuaian alokasi waktu  dengan cakupan materi      

I. Penilaian     

1. Kesesuaian dengan  teknik  dan bentuk penilaian 
autentik   

    

2. Kesesuaian  dengan  dengan indikator pencapaian 
kompetensi 

    

3. Kesesuaian kunci jawaban  dengan soal      

4. Kesesuaian pedoman penskoran  dengan soal     

Jumlah 
 
 

 
  Komentar : 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

......................... 
  

Nilai kompetensi menyusun RPP menggunakan rumus sebagai berikut: 
 

 
  

PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( AB)  90 < AB ≤ 100 

Baik             (B) 80 < B ≤ 90 

Cukup         (C)  70 < C  ≤ 80 

Kurang       (K) ≤ 70 
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Instrumen Penilaian Implementasi RPP dalam Pembelajaran 
 

Nama Guru       : ................................................  

Mata Pelajaran        : ................................................. 

Kelas/Semester            : ................................................. 

Materi                 : ................................................. 

 

 

Berilah   tanda cek ( V) pada kolom skor (1 = tidak dilaksanakan, 2= kurang dilaksanakan, 

3=cukup dilaksanakan, 4=lengkap ) sesuai dengan kriteria yang tertera pada kolom tersebut. 

Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian Anda 
 

Aspek yang Diamati 
Skor 

1 2 3 4 

Kegiatan Pendahuluan     

Apersepsi dan Motivasi     

1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 
pengalaman peserta didik atau pembelajaran 
sebelumnya. 

    

2 Mengajukan pertanyaan menantang.     

3 Menyampaikan manfaat materi pembelajaran.     

4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi 
pembelajaran. 

    

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan     

 1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai  peserta 
didik. 

    

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

    

Kegiatan Inti     

Penguasaan Materi Pelajaran     

 1 Kemampuan menyesuiakan materi dengan tujuan 
pembelajaran. 

    

 2 Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan,  perkembangan Iptek , dan kehidupan 
nyata. 

    

 3 Menyajikan  pembahasan   materi pembelajaran dengan 
tepat. 

    

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

    

Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik     

 1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang akan dicapai. 

    

 2 Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen 
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 
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Aspek yang Diamati 

Skor 

1 2 3 4 

 3 Melaksanakan pembelajaran secara runtut.     

 4 Menguasai kelas.     

5 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual.     

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

    

 7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 
waktu yang direncanakan. 

    

Penerapan Pendekatan saintifik     

 1 Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana.     

 2 Memancing peserta didik untuk  bertanya.     

 3 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba.     

 4 Memfasilitasi peserta didik untuk   mengamati.     

 5 Memfasilitasi peserta didik untuk   menganalisis.     

6 Memberikan pertanyaan peserta didik untuk  menalar 
(proses berfikir yang logis dan sistematis). 

    

7  Menyajikan kegiatan peserta didik untuk  
berkomunikasi. 

    

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran     

 1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber 
belajar  pembelajaran. 

    

 2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan  media 
pembelajaran. 

    

 3 Menghasilkan pesan yang menarik.     

 4 Melibatkan peserta didik dalam   pemanfaatan sumber 
belajar pembelajaran. 

    

 5 Melibatkan peserta didik dalam   pemanfaatan   media 
pembelajaran. 

    

 Pelibatan Peserta Didik dalam Pembelajaran     

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

    

 2 Merespon positif partisipasi peserta didik.     

 3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta 
didik. 

    

 4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif.     

 5 Menumbuhkan keceriaan atau antuisme peserta didik 
dalam belajar. 

    

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam 
Pembelajaran 

    

 1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar.     

 2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.     
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Aspek yang Diamati 

Skor 

1 2 3 4 

Kegiatan Penutup    

Penutup pembelajaran       

 1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan peserta didik. 

    

 2 Memberihan tes lisan atau tulisan .     

3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio.     

 4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan  
kegiatan berikutnya dan tugas  pengayaan. 

    

Jumlah     

 
 
 

Nilai implementasi RPP dalam pembelajaran  
menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 
  

PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( AB)  90 < AB ≤ 100 

Baik             (B) 80 < B ≤ 90 

Cukup         (C)  70 < C  ≤ 80 

Kurang       (K) ≤ 70 
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Instrumen Aktivitas/Respon Siswa di Kelas pada Saat PBM 
 

Nama Guru   : ................................................. 

Mata Pelajaran       : ................................................. 

Kelas/Semester         : ................................................. 
 

Berilah   tanda cek ( V) pada kolom keterangan Ya atau Tidak  sesuai keadaan siswa yang 

sebenarnya. Berikan catatan atau saran mengenai keberadaan siswa 

NO  ASPEK YANG DIAMATI  
KETERANGAN  

YA  TIDAK  

I 
 

Pra Pembelajaran  
  1. Siswa menempati tempat duduk  
  2. Kesiapan menerima pelajaran  
  

II 
 

Kegitan membuka pelajaran 
  1. Siswa mampu menjawab pertanyaan apersepsi  
  

2.Mendengarkan secara seksama saat dijelaskan kompetensi yang 
hendak dicapai  

  

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan Inti Pembelajaran  
  A. Penjelasan materi pelajaran  
  1. Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan materi 

pelajaran  
  2. Aktif bertanya saat proses penjelasan materi  
  3. Adanya interaksi positif antar siswa  
  4. Adanya interaksi positif antara siswa-guru, siswa-materi 

pelajaran  
  B. Pendekatan/ strategi belajar  
  1. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan belajar  
  2. Siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan 

kesempatan  
  3. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang diberikan  
  4. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran  
  5. Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan tenang 

dan tidak merasa tertekan  
  6. Siswa merasa senang menerima pelajaran  
  C. Pemanfaatan media pembelajaran/ sumber belajar  
  1. Adanya interaksi positif antara siswa dan media pembelajaran 

yang digunakan guru 
  2. Siswa tertarik pada materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran  
  3. Siswa tampak tekun mempelajari sumber belajar yang 

ditentukan guru 
  D. Penilaian prsoses dan hasil belajar  
  1. Siswa merasa terbimbing  
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2. Siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan guru 

  

 

E. Penggunaan bahasa  
  1. Siswa mampu mengemukakan pendapatnya dengan lancar 
  

2. Siswa mampu mengajukan pertanyaan dengan lugas  
  

IV 
 

Penutup 
  1. Siswa secara aktif memberikan rangkuman  
  2. Siswa menerima tugas tidak lanjut dengan senang 
  

       
Komentar : 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

......................... 
 


