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PERMENDIKBUD NO 22 /2016 
TENTANG STANDAR PROSES

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan 
Melalui kegiatan :  1. Pemantauan

    2. Supervisi
                                  3. Pelaporan

                              4. Tindak lanjut
Melakukan pengawasan dalam bentuk 

supervisi Akademik dan Supervisi 
manajerial
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Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan 
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian hasil pembelajaran. 
Pemantauan dilakukan melalui 
• diskusi kelompok terfokus, 
• pengamatan, 
• pencatatan, 
• perekaman, 
• wawancara, dan
•  dokumentasi. 
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Tahapan
Supervisi Akademik

Pra 
Observasi

 Memeriksa 
    persiapan
 Menyamakan 
    persepsi 
terkait 
    rencana 
kegiatan 
    dan instrumen 
    supervisi

Observasi

 Pengamatan
 Pengisian 
    Instrumen

Pasca 
Observasi

 Konfirmasi hasil 
     observasi
 Evaluasi hasil
 Rencana tindak 
    lanjut
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Pada tahap ini beberapa hal yang harus 
dilakukan:
(1)menciptakan suasana yang  akrab dan 

terbuka,
(2)mengkaji rencana pembelajaran yang 

meliputi tujuan, metode, waktu, media, 
evaluasi hasil belajar, dan lain-lain yang 
terkait dengan pembelajaran, 

(3)menentukan fokus observasi, 
(4)menentukan alat bantu (instrumen) 

observasi, dan 
(5)menentukan teknik pelaksanaan observasi.
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Pra Observasi Kelas



• Pertemuan awal mengembangkan kerangka 
kerja observasi kelas yang akan dilakukan  
oleh  kepala sekolah.

• Sebelum observasi kelas, kepala sekolah 
selaku supervisor melakukan wawancara 
serta diskusi dengan pendidik yang akan 
diamati. Isi diskusi dan wawancara tersebut 
mencakup kurikulum, pendekatan, metode 
dan strategi, media pengajaran, alat dan 
cara  penilaian  serta analisis hasil belajar 
siswa.

Pra Observasi Kelas
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Ruang Likup Supervisi Proses 
Pembelajaran (akademik)

a. Perencanaan pembelajaran
b. Pelaksanaan pembelajaran
c. Penilaian hasil pembelajaran
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Perencanaan  dan pelaksanaan 
Pembelajaran
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pengembangan perangkat 
pembelajaran

• Silabus.
• Program tahunan dan program semester. 
• RPP
• Buku yang digunakan guru dan siswa dalam 

pembelajaran. 
• Lembar tugas terstruktur dan kegiatan mandiri untuk 

siswa. 
• Handout. 
• Alat evaluasi dan buku nilai (Sikap spiritual, sikap 

sosial, pengetahuan dan keterampilan). 
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Program Tahunan (Prota) 

12

Kimia 



Program Semester 
(Promes) 
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Kimia 
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SISTEMATIKA RPP

1. Identitas

2. KI

3. KD dan IPK

4. Tujuan Pembelajaran

5. Materi Pembelajaran

6. Metode

7. Media/Alat/Bahan

8. Sumber

9. Langkah Pembelajaran

10. Penilaian Hasil Belajar

11. Lampiran (jika ada)

Pembelajaran 
Karakter, abad 21 (4 
C), HOTS, literasi.

Permendikbud No. 
21/2016 atau 

37/2018
Mengacu pada 
pencapaian KD 
(termasuk PPK)

Permendikbud No. 
37/2018



IDENTITAS

Contoh:

• Sekolah : SMA CEPETE
• Mata Pelajaran : BAHASA 

INDONESIA
• Kelas/Semester : X/2
• Materi Pokok : Teks  Negosiasi (Isi, 

struktur, kebahasaan)
• Alokasi Waktu  : 120 menit (2 x 

pertemuan)



KOMPETENSI INTI
KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, 

toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, 

bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan  mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan,  teknologi,  seni,  budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah

KI-4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif,  

kritis,  . mandiri,  kolaboratif,   komunikatif, dan solutif,  dalam ranah konkret dan abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah,  serta mampu menggunakan metoda sesuai 

dengan kaidah keilmuan.



KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

3.11 Menganalisis  isi, 
struktur (orientasi, 
pengajuan, 
penawaran,  
persetujuan,  
penutup) dan 
kebahasaan teks  
negosiasi. 

3.11.1 Menelaah isi teks negosiasi  

3.11.2 Mengelompokkan  struktur teks negosiasi 
berdasarkan unsur strukturnya   

3.11.3 Menemukan pasangan tuturan teks negosiasi  

3.11.4 Menemukan kalimat persuasif teks  negosiasi  
 

4.11 Mengkonstruksikan 
teks negosiasi 
dengan 
memerhatikan isi, 
struktur (orientasi, 
pengajuan, 
penawaran,  
persetujuan,  
penutup) dan 
kebahasaan. 

4.11.1 Menentukan topik  teks negosiasi 
4.11.2 Menyusun kerangkan teks negosiasi 
4.11.3 Menyusun teks negosiasi sesuai kerangka. 
4.11.4 Menyajikan teks yang telah disusun dalam bentuk 

memerankan negosiasi 
 

 

 



Merumuskan tujuan pembelajaran agar cukup jelas dalam 
menunjukkan kecakapan yang harus dimiliki peserta didik.

berpikir kritis,  kreatifitas,dan  kolaborasi, 
Serta peningkatan akhlak mulia.

Melalui pembelajaran dengan model Discovery Learning, 
peserta didik dapat mendeskripsikan dan menentukan  
jarak dalam ruang (antar titik, titik ke garis, dan titik 
ke bidang) dengan penuh rasa ingin tahu, kreatif, 
cermat dan teliti, serta dapat bekerjasama.

Contoh 



Merumuskan TUJUAN PEMBELAJARAN agar cukup jelas dalam 
menunjukkan kecakapan yang harus dimiliki peserta didik.

berpikir kritis,  kreatifitas,dan  kolaborasi, 
Serta peningkatan akhlak mulia.

Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode mind 
mapping peserta didik dapat menginterpretasi persamaan dan 

pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan 
persamaan dan pertidaksamaan linear Aljabar, dan dapat 

menyelesaikan masalah yang berkaitan, dengan penuh rasa ingin 
tahu, pantang menyerah, serta dapat bekerjasama.

Contoh 



MATERI PEMBELAJARAN
MATERI FAKTA
1. Teks negoisiasi 
2. Isi teks negoasiasi 

MATERI KONSEP
3. Struktur teks negosiasi

a. Orientasi
b. Pengajuan
c. Penawaran
d. Persetujuan
e.    Penutup 

4. Aspek kebahasaan teks negosiasi
a. Pasangan tuturan
b. Kalimat persuasif

5. Topik teks negoisiasi

MATERI PROSEDUR
6. Langkah-langkah menulis kerangka 
teks negosiasi
7. Langkah-langkah menulis teks 
negosiasi



MATERI PEMBELAJARAN(1)
1. Teks negoisiasi 
2. Isi teks negoasiasi 
3. Struktur teks negosiasi

a. Orientasi
b. Pengajuan
c.Penawaran
d. Persetujuan
e.    Penutup 

4. Aspek kebahasaan teks negosiasi
a. Pasangan tuturan
b. Kalimat persuasif

5. Topik teks negoisiasi
6. Langkah-langkah menulis kerangka teks negosiasi
7. Langkah-langkah menulis teks negosiasi



Pendekatan: Saintifik
Model    : sintesis pedagogi genre, saintifik, dan 
CLIL
Metode           : ceramah, diskusi kelompok, tanya 
jawab,

MetodePembelajaran



MEDIA PEMBELAJARAN

Media/Alat
1. Laptop
2. Media Elektronik (internet)
3. Video peristiwa negosiasi

 2. 
Baha
n : .............................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
...........................................



Sumber belajar 
1. Buku Teks Pelajaran 
a. ............................................................................................

...............................................................................
b. ............................................................................................

............................................................................... 
c. ............................................................................................

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

2. Bahan belajar Online :
a. 
http :/
/...............................................................................................
..................................................................
b. 
http :/
/...............................................................................................
..............................................................
c. 
http :/
/...............................................................................................
............................................................... 



Langkah langkah Pembelajaran



Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: 
1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran; 
2. Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat 

dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 
contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan 
dengan karakteristik dan jenjang peserta didik; 

3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 
sebelumnya   dengan materi yang akan dipelajari; 

4. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; 
dan 

5. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

PERMENDIKBUD NO 22 TH 2016 TTG STANDAR PROSES

 Kegiatan Pendahuluan 



 Kegiatan inti 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 
pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang 
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 
pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik 
terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan 
(discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya 
berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan 
dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

Munculkan kegiatan terstruktur dan kegiata mandiri  ( 60 %) dari 
tatap muka



• MELIHAT, MENGAMATI, MEMBACA, MENDENGAR, 
MENYIMAK (DENGAN ATAU TANPA ALAT)MENGAMATI

• MENGAJUKAN PERTANYAAN DARI YANG FAKTUAL 
SAMPAI YANG BERSIFAT HIPOTESIS

• DIAWALI DENGAN BIMBINGAN DOSEN SAMPAI 
DENGAN MANDIRI (MENJADI SUATU KEBIASAAN)

MENANYA

• MENENTUKAN DATA YANG DIPERLUKAN DARI 
PERTANYAAN YANG DIAJUKAN

• MENENTUKAN SUMBER DATA (BENDA, DOKUMEN, 
BUKU, EKPERIMEN)

• MENGUMPULKAN DATA

MENGUMPULKAN 
INFORMASI/

EKSPERIMEN
• MENGANALISIS DATA DALAM BENTUK MEMBUAT 

KATEGORI, MENENTUKAN HUBUNGAN 
DATA/KATEGORI

• MENYIMPULKAN DARI HASIL ANALISIS DATA
• DIMULAI DARI PRETRUCTURAL, UNISTRUCTURAL-

MULTI STRUCTURAL, RELATIONAL, EXTENDED 
ABSTRACT

MENALAR/MENGASOSIASI/
MENGOLAH INFORMASI

• MENYAMPAIKAN HASIL KONSEPTUALISASI
• DALAM BENTUK LISAN, TULISAN, DIAGRAM, BAGAN, 

GAMBAR ATAU MEDIA LAINNYA
MENGOMUNIKASIKAN



INQUIRY BASED LEARNING

DISCOVERY BASED LEARNING

PROBLEM BASED LEARNING

PROJECT BASED LEARNING



LANGKAH-LANGKAH
MODEL INQUIRY LEARNING

1. • Mengamati fenomena alam

2. • Mengajukan pertanyaan tentang fenomena

3. • Mengajukan dugaan atau kemungkinan jawaban

4. • Mengumpulkan data

5. • Merumuskan kesimpulan-kesimpulan



LANGKAH-LANGKAH
MODEL DISCOVERY LEARNING

1. • Stimulation (memberi stimulus)

2. • Problem Statement (mengidentifikasi masalah)

3. • Data Collecting (mengumpulkan data)

4. • Data Processing (mengolah data)

5. • Verification (memverifikasi)

6. • Generalization (menyimpulkan)



LANGKAH-LANGKAH
MODEL PROBLEM BASED LEARNING

1. • Mengorientasi peserta didik pada masalah

2.
• Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran

3.
• Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok

4.
• Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

5.
• Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah



LANGKAH-LANGKAH
MODEL PROJECT BASED LEARNING

1.
• Menyiapkan pertanyaan atau penugasan 

proyek

2. • Mendesain perencanaan proyek

3.
• Menyusun jadwal sebagai langkah nyata dari 

sebuah proyek

4.
• Memonitor kegiatan dan perkembangan 

proyek

5. • Menguji hasil

6. • Mengevaluasi kegiatan/pengalaman



Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

1. Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 bertujuan 
mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta 
didik agar berkarakter, kompeten dan literat. 

2. Setiap mata pelajaran terkait dengan kompetensi dan 
konteks yang dapat memacu peserta didik untuk 
memiliki ketrampilan berpikir dari yang sederhana 
(LOTS) menuju proses berpikir tingkat tinggi (HOTS).

3. Kegiatan pembelajaran harus ada perubahan, dari 
kapasitas LOTS yang banyak sedikit demi sedikit 
menajdi kapasitas HOTS, sehingga pada akhirnya 
kapasitas HOTS menjadi karakter peserta didik.

4. Melalui pembelajaran pada akhirnya harus dapat 
mengahasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten 
dan literat untuk siap menhadapi tantangan Abad 21.



 Kegiatan penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara 
individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 
1. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 
langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 
berlangsung; 

2. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
3. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik 

tugas individual maupun kelompok; dan 
4. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 
 



Penilaian hasil belajar
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MENGEMBANGKAN TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN
 

Antara lain
• Disesuaikan dengan Tujuan 
Pembelajaran dan IPK untuk 
mencapai KD

• Disusun dari yang sederhana 
ke yang kompleks

• Dari LOTS menuju HOTS



Penilaian proses pembelajaran 
menggunakan pendekatan penilaian otentik 
(authentic assesment) yang menilai 
kesiapan peserta didik, proses, dan hasil 
belajar secara utuh. 
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Teknik dan Instrumen Penilaian 
Sikap

39

Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen

Sikap

Observasi (langsung 
atau tidak langsung)

Pedoman observasi
Daftar cek dan skala 
penilaian
disertai rubrik

Penilaian Diri Lembar Penilaian Diri

Penilaian Antarpeserta 
didik

Lembar Penilaian 
Antarpeserta didik

Jurnal Lembar Jurnal



Teknik dan Instrumen Penilaian 
Pengetahuan

40

Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen

Pengetahuan

Tes Tertulis soal pilihan ganda, isian, 
jawaban singkat, benar-salah, 
menjodohkan, dan uraian. 
Instrumen uraian dilengkapi 
pedoman penskoran

Tes Lisan daftar pertanyaan

Penugasan pekerjaan rumah dan/atau 
projek yang dikerjakan secara 
individu atau kelompok sesuai 
dengan karakteristik tugas



Teknik dan Instrumen Penilaian 
Keterampilan

41

Kompetensi Teknik Bentuk Instrumen

Keterampilan

Unjuk kerja Format observasi dan rubrik 
penilaian untuk mengamati 
perilaku peserta didik dalam 
melakukan praktik

Penilaian Proyek Lembar dan rubrik penilaian 

Penilaian  Produk Lembar dan rubrik penilaian 

Portfolio Lembar dan rubrik penilaian 



Pemanfaatan hasil penilaian

• Hasil penilaian otentik digunakan guru 
untuk merencanakan program perbaikan 
(remedial) pembelajaran, pengayaan 
(enrichment), atau pelayanan konseling. 
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Remedial

1.Pembelajaran remedial dilakukan bagi Peserta didik 
yang capaian KD nya belum tuntas.

2.Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan 
melalui remidial teaching (klasikal), atau tutor 
sebaya, atau tugas dan diakhiri dengan tes.

3.Tes remedial, dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila 
setelah 3 kali ters remedial belum mencapai 
ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk 
tugas tanpa tes tertulis kembali.



Pengayaan

1.Bagi Peserta didik yang sudah mencapai 
nilai ketuntasan diberikan pembelajaran 
pengayaan sebagai berikut:

2.Siwa yang mencapai nilai   diberikan 
materi masih dalam cakupan KD dengan 
pendalaman sebagai pengetahuan 
tambahan.

3.Siwa yang mencapai nilai   diberikan 
materi melebihi cakupan KD dengan 
pendalaman sebagai pengetahuan 
tambahan.



                                                 

                                                  ..............., ..............
.................. 2019 

Mengetahui                           
Kepala SMA, Guru Mata 
Pelajaran



• Dilaksanakan setelah  wawancara dan diskusi
• Kepala  sekolah sebagai observer harus berada di 

dalam kelas. 
Hal-hal yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 

(1) Memberi salam kepada pendidik yang 
mengajar.

(2) Mencari tempat duduk yang tidak mencolok. 
(3) Tidak menegur kesalahan pendidik di dalam 

kelas.
(4) Membuat catatan pada setiap kegiatan. 
(5) Bila memungkinkan menggunakan alat 

perekam elektronik seperti: tape recorder, 
kamera. 

(6) Mempersiapakan isian berupa check list.

Proses Observasi Kelas
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Kepala sekolah melakukan konfirmasi tentang 
hasil kegiatan observasi. 
Beberapa kegiatan pasca observasi yang 
dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Melakukan konfirmasi hasil penilaian diri
2. Melakukan klarifikasi temuan/catatan 

khusus selama observasi berdasarkan 
pengamatan maupun informasi dari 
peserta didik

3. Memberikan apresiasi terhadap kegiatan 
yang terlaksana dengan baik
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Pasca Observasi Kelas



4. Menyampaikan hasil evaluasi hasil supervisi
5. Menggali informasi tentang 

kesulitan/hambatan yang dihadapi guru atau 
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran

6. Memberi masukan dan saran untuk mengatasi 
kesulitan/hambatan serta perbaikan yang 
diperlukan

7. Memberikan motivasi untuk terus 
menindaklanjuti hasil supervisi dan mendorong 
peningkatan profesionalisme melalui kegiatan 
MGMP, seminar, forum ilmiah, atau pendidikan 
lanjut

8. Menandatangani secara bersama dengan guru 
hasil supervisi setelah dilakukan konfirmasi.
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Pasca Observasi Kelas
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Tindak lanjut hasil supervisi dilakukan 
sebagaimana tercantum dalam 
permendikbud no 22 tahun 2016 tentang 
standar proses yang meliputi:

• Penguatan dan penghargaan pada pendidik 
yang  kinerjanya  memenuhi atau melampuai 
standar dan

• Pemberian kesempatan kepada pendidik 
untuk mengikuti program pengembangan 
keprofesian   berkelanjutan.

Tindak Lanjut
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Tugas

1. Telaah satu buah RPP menggunakan 
instrument telaah RPP yang telah 
dishare

2. Amati proses pembelajaran dari video 
yang ditayangkan sambal mengisi 
instrument pelaksanaan pembelajaran 
yang telah dishare.

3. Tugas dikerjakan kelompok, namun 
pengumpulannya perorangan.
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