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ABSTRAK 

 

KAJIAN TEKNIS DAN INSTRUMEN OBSERVASI SEKOLAH 

 

Oleh 

Syafi‟atul Mahmudah 

 

Penyiapan guru professional harus disiapkan mulai dari 

jenjang akademik baik pada tataran akademik di kampus maupun 

pengenalan lapangan sedini mungkin pada setting nyata sekolah atau 

lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini 

mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, 

menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap 

profesinya kelak. Untuk itulah seluruh mahasiswa program sarjana 

pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon 

guru professional melalui pengenalan lapangan persekolahan dengan 

tahap observasi sekolah. Modul ini juga menjelaskan tentang kajian 

teknis dan instrumen observasi sekolah. Tujuan praktik observasi 

sekolah yaitu untuk menambah wawasan kepada mahasiswa calon 

guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, dapat 

melihat secara langsung bagaimana kinerja guru disekolah, serta dapat 

mempersiapkan untuk menghadapi duni kerja sebagai seorang calon 

guru supaya memiliki kompetensi yang bagus sehingga melahirkan 

peserta didik yang berkualitas. 

 

Kata Kunci : Instrumen Observasi Sekolah, Pembelajaran Biologi 
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MOTTO 

 

فَِّ فِى اِن َّ الن هاارَِّ ال ْيلَِّ اْختَِلا ا وا ما لاقاَّ وا هَّ خا
ٰ
اْْلاْرضَِّ الس ٰمٰىتَِّ فِى للّا  وا

ٰيت َّ ٰ  ي ت قهْىناَّ لِّقاْىم َّ ْلا

 
“Sesungguhnya pada pergantian siang dan malam, dan pada 

apa yang diciptakan Allah SWT di langit dan di bumi, pasti 

terdapat tanda-tanda (kebesaran-Nya bagi orang-orang yang 

bertaqwa” 

(Q.S Yunus: 7)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an CORDOBA Spesial 
for Muslim type Sofia (Cordoba-sofia),(Bandung, PT Codoba Internasional 

Indonesia, 2012), h 208 



 
 

viii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi rabbil „alamin‟, dengan bangga dan penuh rasa 

syukur kepada Allah SWT, pada akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik, dan sdengan itu skripsi ini kupersembahkan 

untuk Papa Nasiman, S.Ag dan Mama Hinduniyah tercinta serta 

Kakak kandungku Salman Azzuhri, M.Pd, Fauzan Badarruding, 

Amd.Kom, dan Subarkah Azzuhri, S.Psi. Dan Almamater tercinta 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Syafi‟atul Mahmudah, dilahirkan di margodadi pringsewu 

lampung pada tanggal 06 Februari 1998, sebagai anak keempat dari 

empat bersaudara dari pasangan bapak Nasiman, S.Ag dan Ibu 

Hinduniyah, serta kakak kandung yang pertama bernama Salman 

Azzuhri, M.Pd, kakak kedua Fauzan Badarrudin, Amd.Kom, dan 

kakak ketiga Subarkah Azzuhri, S. Psi. 

 

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu di TK ABA 

Ambarawa dan diselesaikan pada tahun 2004. Setelah itu dilanjutkan 

di SD N 3 Margodadi dan diselesaikan pada tahun 2010. Pendidikan 

kemudian dilanjutkan di MTs N 1 Pringsewu dan diselesaikan pada 

tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat 

Sekolah Menengah Atas yaitu di SMA N 1 Ambarawa dan 

diselesaikan pada tahun 2016. 

 

Pada tahun 2016 penulis melanjukan pendidikan di perguruan 

tinggi yaitu UIN Raden Intan Lampung dan menjadi salah satu 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi melalui jalur UMPTKIN. Pada 

tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden 

Intan Lampung di Desa Kemuning, Kec. Pulau Panggung, Kab. 

Tanggamus, dan di tahun yang sama juga mengikuti Praktik 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 18 Bandar Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

hidayah serta karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam 

senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Rasulullah SAW 

yang mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan hingga 

zaman yang terang benderang ini. Sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Teknis dan 

Instrumen Observasi Sekolah”. 

 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan guna 

mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Program Pendidikan Biologi, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak 

mengucapkan syukur dan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang 

telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi, dengan itu penulis 

mengucapkan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada: 

 

1. Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. Eko Kuswanto selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

3. Ibu Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd selaku pembimbing yang telah 

banyak membimbing serta memberi arahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. 

4. Ibu Nur Hidayah, M.Pd yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi 

dengan lancar. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya 

Pendidikan Biologi yang telah mendidik dan memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Raden 

Intan Lampung. 



 
 

xi 
 

6. Kedua orangtuaku tersayang, Papa Nasiman, S.Ag dan Mama 

Hinduniyah, yang sudah berjuang dan selalu mendoakan untuk 

keberhasilanku. 

7. Kakak- kakakku tersayang, Salman Azzuhri, M.Pd, Fauzan 

Badarrudin, Amd.Kom, Subarkah Azzuhri, S. Psi dan kakak- 

kakak iparku tercinta Mariani Azzuhri, S.Pd, Mita Arianty, S.Kom, 

selalu memberikan semangat dukungan dan doa. Serta Keponakan-

Keponakan yang sangat sangat aku sayangi Neil, Fatih, Asraf dan 

Yuki yang selalu memberi semangat. 

8. Sahabat-sahabat yang aku sayangi, Anifa Rosari Ulum, Erlin 

Angelita, Delita Arum Sari, Wahyu Intan Suciati, Mila Kustiana, 

Ratna Fidari dan Annisa Kartika Ramadhanti yang selalu 

mengingatkan dan mendukung untuk penyelesaian skripsi. 

9. Keluarga Soqur squad yang sangat aku sayangi “Reni Farsela, Reni 

Nur Rohmah, Elfa Yustika Devi dan Ayu Irviani” yang selalu 

memberi semangat, motivasi dan selalu mendoakan hingga skripsi 

ini selesai. 

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khusunya kelas 

Biologi C yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa 

hingga skripsi ini terselesaikan. 

11. Teman-temanku KKN 141 “Hambaryanti, Dian Narulita, Eva 

Triana dan Julika Ermalia”. 

12. Pakde DVI yang selalu memberikan semangat dan doa dalam 

proses penyelesaian pembuatan skripsi. 

13.  Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian 

skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih 

sudah banyak membantu. 

 

Terimakasih atas dukungan dan doa dari semua pihak, semoga 

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi 

ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan 

pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semiga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat dan menambahkan pengetahuan bagi 

penulis dan khusunya bagi pembaca. 



 
 

xii 
 

 

      

 Bandar Lampung,          2022 

 

 

 

Syafi‟atul Mahmudah 

Npm : 1611060306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

COVER ...................................................................................... ii 

ABSTRAK ................................................................................. iii 

PERYATAAN ............................................................................ iv 

PERSETUJUAN ........................................................................ v 

PENGESAHAN ......................................................................... vi 

MOTTO ..................................................................................... vii 

PERSEMBAHAN ...................................................................... vii 

RIWAYAT HIDUP ................................................................... ix 

KATA PENGANTAR ............................................................... x 

DAFTAR ISI .............................................................................. xiii 

DAFTAR TABEL ...................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ................................................................. xvi 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................. xvii 

PETA KONSEP ......................................................................... xviii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ............................................................... 1 

B. Petunjuk Penggunaan Modul .......................................... 3 

C. Penjelasan Bagi Mahasiswa Tujuan Akhir  

Penggunaan Modul ......................................................... 4 

 

BAB II PEMBELAJARAN 

A. Pengertian Praktik Observasi Sekolah ............................ 5 

B. Tujuan Praktik Observasi Sekolah .................................. 5 

C. Capaian Pembelajaran Praktik Sekolah .......................... 5 

D. Kegiatan Pembelajaran ................................................... 6 

1. Kultur Sekolah ......................................................... 6 

2. Proses Belajar Mengajar di Sekolah dan 

 Kompetensi Profesional Guru ................................. 16 

3. Pengelolaan Pendidikan di Sekolah ......................... 16 

4. Peraturan dan Tata Tertib Sekolah ........................... 26 

5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ............ 32 

6. Ekstrakurikuler di Sekolah ....................................... 36 



 
 

xiv 
 

7. Kokurikuler di Sekolah ............................................ 47 

8. Intrakurikuler di Sekolah ......................................... 52 

9. Kompetensi Dasar Pedagogik Guru ......................... 58 

10. Kompetensi Dasar Kepribadian Guru ...................... 64 

11. Kompetensi Dasar Sosial Guru ................................ 74 

12. Kompetensi Dasar Teknologikal Guru ..................... 78 

 

BAB III GLOSARIUM ............................................................. 75 

BAB IV RANGKUMAN ........................................................... 77 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel       Halaman 

 

1. Kultur Sekolah ..................................................................... 15 

2. Proses Belajar Mengajar Dan Kompetensi 

 Profesional Guru ................................................................. 24 

3. Pengelolaan Pendidikan ....................................................... 30 

4. Peraturan Dan Tata Tertib ................................................... 35 

5. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja SOTK ......................... 39 

6. Kegiatan Ekstrakurikuler ..................................................... 43 

7. Kegiatan Kokurikuler .......................................................... 47 

8. Kegiatan Intrakurikuler........................................................ 52 

9. Kompetensi Dasar Pedagogik .............................................. 57 

10. Kompetensi Dasar Kepribadian Guru .................................. 63 

11. Kompetensi Dasar Sosial Guru ............................................ 73 

12. Kompetensi Dasar Teknologikal Guru ................................ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Halaman 

1. Lapisan-lapisan pada kultur sekolah ....................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvii 
 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman 

1. Kunci Jawaban Kegiatan Pemblejaran Formatif ..................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 
 

 

 

 



 

  1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembahasan mengenai pendidikan di Indonesia secara 

universal terfokus pada guru. Undang-undang nomor 14 tahun 

2005 mengenai guru dan dosen yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 

tertulis bahwa guru merupakan pendidik yang berkompeten dalam 

tugasnya seperti, mengajar, mendidik, membimbing, menilai, 

melatih dan mengarahkan peserta didik. Sedangkan pada pasal 8 

tertulis bahwa guru wajib berkompetensi, memiliki kualifikasi 

akdemik, sehat jasmani rohani, sertifikat pendidik, serta 

mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa pada kualifikasi 

akademik yang tertulis pada pasal 8 maksudnya adalah dapat 

diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana. Sedangkan 

yang maksud guru berkompetensi adalah kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesioanl. 

 

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, 

untuk mempersiapkan calon guru akan diatur dalam 

Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 mengenai standar 

pendidikan guru. Pendidikan guru sebagaimana telah diterangkan 

yaitu mencakup program sarjana pendidikan dan pendidikan 

profesi guru. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 

pendidikan profesi guru: 

 

1. Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang dilakukan 

setelah program sarjana untuk mendapatkan pekerjaan dengan 

persyaratan kemahiran khusus. 

2. Program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang 

selanjutnya disebut program pendidikan profesi guru (PPG) 

merupakan program pendidikan yang di laksanakan untuk 

mempersiapkan guru supaya menguasai kompetensi guru yang 
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sesuai dengan standar nasional pendidikan serta akan 

mendapatkan sebuah sertifikat sebagai pendidik. 

3. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) merupakan 

perguruan tinggi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan PPG. 

 

Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yang selanjutnya 

disingkat LPTK sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 4 

(14) adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah 

untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan atau pendidikan menengah serta untuk 

menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan 

non kependidikan. Menyikapi berbagai peraturan dan perundang-

undangan di atas, maka model pengembangan kurikulum 

pendidikan guru dilakukan dengan memperhatikan prinsip- prinsip 

berikut: 

 

1. Keutuhan penguasaan kompetensi yang terkait dengan 

akademik kependidikan dan akademik bidang studi. Jika 

memungkinkan keutuhan untuk pendidikan akademik dan 

pendidikan profesi, mulai dari perekrutan, pendidikan 

akademik, dan pendidikan profesi. Jika tidak memungkinkan 

terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, 

maka keutuhan antara akademik kependidikan dan akademik 

bidang studi adalah mutlak 

2. Keterkaitan mengajar dan belajar. Prinsip ini menunjukkan 

bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada 

pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar 

dalam lingkungannya. Dengan demikian penguasaan teori, 

metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam 

perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan dengam 

bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar 

belakang sosial-kulturalnya. Oleh karena itu, pada struktur 

kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru harus 

menempatkan pemahanan awal, yaitu pemberian pengalaman 
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sedini mungkin kepada calon guru dengan pengenalan lapangan 

persekolahan atau internship di skeolah mitra secara berjenjang 

3. Adanya koherensi antar konten kurikulum, koherensi 

mengandung arti keterpaduan, keterkaitan dan relevansi. 

 

Dari kerangka pikir tersebut dapat dinyatakan bahwa 

penyiapan guru professional harus disiapkan mulai dari jenjang 

akademik baik pada tataran akademik di kampus maupun 

pengenalan lapangan sedini mungkin pada setting nyata sekolah 

atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini 

mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, 

menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap 

profesinya kelak. Untuk itulah seluruh mahasiswa program sarjana 

pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon 

guru professional melalui pengenalan lapangan persekolahan 

dengan tahap observasi sekolah. 

 

Modul ini juga menjelaskan tentang kajian teknis dan 

instrumen observasi sekolah. Dimana observasi merupakan tahap 

pengumpulan data pada suatu pengamatan, didalam riset ini juga 

terdapat berbagai kegiatan pembelajaran seperti, kultur sekolah, 

proses belajar mengajar di sekolah dan kompetensi profesional 

guru, pengelolaan pendidikan di sekolah, peraturan dan tata tertib 

sekolah, stuktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ekstrakurikuler, 

kokurikuler, intrakurikuler di sekolah, kompetensi dasar pedagogik 

guru, kompetensi dasar kepribadian guru, kompetensi dasar sosial 

guru dan kompetensi dasar teknologikal guru. 

 

B. Petunjuk Penggunaan Modul 

 

Penggunaan modul ini ditujukan untuk mahasiswa yaitu: 

1. Membantu mahasiswa dalam proses belajar praktik observasi di 

sekolah. 

2. Pada modul ini dilengkapi dengan peta konsep sehingga 

mahasiswa dapat mudah untuk memahaminya. 
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3. Pada modul ini juga dilengkapi glosarium yang berisi kata-kata 

penting untuk menabah wawasan mahasiswa. 

4. Pada masing-masing kegiatan pembelajaran juga di sediakan tugas 

dan tes formatif untuk menguji pemahaman mahasiswa. 

 

C. Penjelasan Bagi Mahasiswa Tujuan Akhir Penggunaan Modul 

 

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan untuk: 

1. Memahami praktik observasi pada satuan pendidikan. 

2. Menjadikan modul ini sebagai bahan pembelajaran mahasiswa 
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BAB II 

PEMBELAJARAN 

 

A. Pengertian Praktik Observasi Sekolah 

 

Praktik observasi sekolah merupakan salah satu metode 

pengumpulan data dengan cara melakukan suatu pengamatan secara 

langsung di lingkungan satuan pendidikan yang tujuannya untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. 

 

B. Tujuan Praktik Observasi Sekolah 

 

Adapun tujuan dilakukannya praktik observasi sekolah yaitu 

untuk menambah wawasan kepada mahasiswa calon guru yang 

berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah, dapat melihat secara 

langsung bagaimana kinerja guru disekolah, serta dapat 

mempersiapkan untuk menghadapi duni kerja sebagai seorang calon 

guru supaya memiliki kompetensi yang bagus sehingga melahirkan 

peserta didik yang berkualitas. 

 

C. Capaian Pembelajaran Praktik Observasi Sekolah 

 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan kultur sekolah 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan proses belajar mengajar di 

sekolah dan kompetensi profesional guru 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan pendidikan 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan peraturan dan tata tertib 

sekolah 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur organisasi dan tata 

kerja (SOTK) 

6. Mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler 

7. Mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan kokurikuler 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan kegiatan intrakurikuler 

9. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dasar pedagogik 

guru 
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10. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dasar 

kepribadian guru 

11. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dasar sosial guru 

12. Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dasar 

teknologikal guru 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kultur Sekolah 

a. Pengertian Kultur Sekolah 

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kultur/budaya 

memiliki dua arti, yang pertama yaitu budaya adalah hasil 

kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti, 

kepercayaan dan adat istiadat.
1
 Sedangkan yang kedua 

budaya menggunakan pendekatan antropologi berarti 

keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial 

yang digunakan untuk memahami lingkungan serta 

menjadi pedoman tingkah lakunya. Oleh karena itu sangat 

diperlukan untuk membangun kultur di dalam lingkungan 

sekolah, sedangkan dlam badan penelitian dan 

pengembangan pusat kurikulum nilai-nilai budaya dapat 

menjadi konsep dan komunikasi dalam suatu lingkungan 

sekolah yang berjalan selaras dan seirama. 

 

Kultur sekolah yang didefinisikan oleh Deal dan Kent 

adalah sebagai keyakinan dan nilai-nilai milik bersama 

yang menjadi pengikat kebersamaan antara masyarakat 

yang ada di lingkungan sekolah.
2
 Sebuah sekolah memiliki 

beberapa kultur yang diterapkan dalam sekolah dengan 

kultur dominan dan lainnya sebagai subordinasi. Beberapa 

keyakinan dan nilai yang telah disepakati masyarakat 

seklah dan bebrapa kelompok mempunyai kesepakatan 

yang terbatas di kalangan mereka mengenai keyakinan dan 

nilai-nilai tertentu. 

                                                             
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 1998 
2 Deal Terrence E dan Peterson, Kent D, “Sharping School Culture; The 

Heart of Leadership”, San Francisco Jossey : Bass Publisher, 1999 
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Menurut Stolp dan Smith, kultur sekolah merupakan 

suatu pola asumsi dasar hasil invensi, penemuan oleh 

sebuah kelompok pada saat belajar mengatasi masalah-

masalah yang berhasil dan dianggap valid yang pada 

akhirnya akan diajarkan bagaimana cara menganggap 

benar dalam memandang, memikirkan dan merasakan 

masalah-masalah yang ada, kepada masyarakat lingkungan 

sekolah.
3
 Kultur sekolah juga dianggap sebagai kreasi 

bersama yang bisa dipelajari dan sudah teruji dalam 

memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapi sekolah 

dalam menghasilkan siswa lulusan yang cerdas, terampil 

dan mandiri. 

 

Budaya sekolah dipandang sebagai eksistensi suatu 

sekolah yang terbentuk dari hasil mempengaruhi antara 

tiga faktor, yaitu sikap dan kepercayaan, norma-norma, dan 

hubungan antara individu sekolah. Bagi sekolah dalam 

membangun disiplin di sekolah sampai saat ini masih  

menjadi  problem  utama, kesulitan  sekolah  untuk  

membangun budaya disiplin menjadi program pokok yang 

terus menerus diupayakan oleh  sekolah.  Kesulitan 

menanamkan disiplin belajar, karena sekolah belum 

berhasil untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya 

belajar. Pihak sekolah masih terus belajar untuk 

menanamkan “senang belajar”, karena sampai saat ini 

masih banyak siswa yang tidak disiplin, terlambat datang 

ke sekolah, tidak tertib mengerjakan tugas, tidak belajar. 

 

Jadi kultur sekolah dapat diartikan sebagai kualitas 

internal-latar, lingkungan, suasana, rasa, sifat dan iklim 

yang dirasakan oleh seluruh orang.  Kultur  sekolah  

merupakan  kultur  organisasi  dalam  konteks 

                                                             
3 Stolp, Stephen and Smith, Stuart C, “Tranforming School Culture 

Stories.< Symbols, Values And Leader Role. Oregon: Eugene OR: ERIC 

Clearing House On Educational Management, University Of Oregon. 

1995 
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persekolahan, sehingga kultur sekolah kurang lebih sama 

dengan kultur organisasi pendidikan. Kultur sekolah dapat 

diartikan sebagai kualitas kehidupan sebuah sekolah yang 

tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai 

sebuah sekolah. Biasanya kultur sekolah ditampilkan 

dalam bentuk bagaimana kepala sekolah, guru dan tenaga 

kependidikan lainnya bekerja, belajar dan berhubungan 

satu sama lainnya sehingga menjadi tradisi sekolah. 

 

b. Karakteristik Kultur Sekolah 

 

Karakteristik pada kultur sekolah terdapat dua kultur 

yaitu positif dan negatif, dimana kultur positif merupakan 

budaya yang membatu mutu sekolah dan mutu kehidupan 

masyarakat sekolah. Kultur positif ini akan memberikan 

peluang bagi masyarakat sekolah berfungsi secara optimal, 

mempunyai semangat yang tinggi serta akan terus dapat 

berkembang. Kultur positif akan memiliki kekuatan serta 

dapat menjadi modal untuk melalukan perbaikan dan 

perubahan. Sedangkan kultur negatif merupakan budaya 

yang bersifat anarkis, beracun, bias, dominatif dan negatif. 

Sekolah yang selalu merasa akan kepuasan dalam 

pencapaiannya itu merupakan salah satu bagian kultur 

negatif, karena mereka tidak mau melakukan perubahan 

dan takut akan resiko perubahannya, itu jelas akan 

mengakibatkan kualitas sekolah menurun. 

 

Kultur sekolah sangat mempengaruhi perubahan sikap 

maupun prilaku dari warga sekolah. Kultur sekolah sendiri 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kultur sekolah yang 

positif, kultur sekolah yang negatif dan kultur sekolah yang 

netral, yaitu
4
: 

 

                                                             
4 Farida Hanum, “Model Pembelajaran Pendidikan”, (Yogyakarta: UNY 

2013) 
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1) Kultur sekolah positif meliputi kegiatan-kegiatan yang 

mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan, 

terdiri dari: 

a) Ada ambisi untuk meraih prestasi, pemberian 

penghargaan pada yang berprestasi 

b) Hidup semangat menegakan sportivitas, jujur, 

mengakui keunggulan pihak lain 

c) Saling menghargai 

 

2) Kultur sekolah negatif meliputi kegiatan-kegiatan yang 

tidak mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan, 

terdiri dari: 

a) Banyak jam kosong dan absen dari tugas 

b) Terlalu permisif terhadap pelanggaran nilai-nilai 

moral 

c) Adanya friksi yang mengarah pada perpecahan, 

terbentuknya kelompok yang saling menjatuhkan 

d) Menekan pada nilai pelajaran bukan pada 

kemampuan. 

 

3) Kultur sekolah netral meliputi kegiatan yang kurang 

berpengaruh positif maupun negatif pada peningkatan 

kualitas pendidikan, terdiri dari: 

a) Seragam guru 

b) Kegiatan arisan sekolah, jumlah fasilitas sekolah dan 

sebagainya. 

 

Terciptanya kultur sekolah tidak lain adalah untuk 

memperbaiki kinerja sekolah meliputi kepala sekolah,  

guru,  siswa,  karyawan  maupun orang tua siswa, hanya 

akan terjadi manakala  kualifikasi  budaya sekolah tersebut 

sehat, solid, kuat, positif, dan profesional. Artinya, bahwa 

budaya sekolah menjadi komitmen luas bagi warga dan 

menjadi kepribadian sekolah, serta didukung oleh 

stakeholder sekolah. Dengan budaya sekolah yang sehat, 

suasana kekeluargaan, kolaborasi, semangat untuk maju, 
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dorongan bekerja keras dan kultur belajar mengajar yang 

bermutu dapat diciptakan. Siswa dan guru  akan  saling  

bekerjasama untuk berperilaku yang baik,  bekerja  

maksimal, meletakkan target tertinggi serta mewaspadai 

adanya kultur negatif yang menyimpang dari norma-

norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang menjadi komitmen 

bersama. 

 

Kultur sekolah diharapkan memperbaiki mutu 

sekolah, kinerja di sekolah  dan  mutu  kehidupan  yang  

diharapkan  memiliki  ciri  sehat, dinamis atau aktif, 

positif, dan profesional. Sekolah perlu memperkecil ciri 

tanpa kultur anarkhis, negatif, beracun, bias dan dominatif. 

Kultur sekolah sehat memberikan peluang sekolah dan 

warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara 

efisien, energik, penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi, 

dan akan mampu terus berkembang. Sifat  dinamika  kultur  

sekolah  tidak  hanya  diakibatkan  oleh dampak 

keterkaitan kultur sekolah dengan kultur sekitarnya, 

melainkan juga  antar  lapisan-lapisan  kultur  tersebut.  

Perubahan-perubahan  pola perilaku dapat secara proses 

mengubah sistem nilai dan keyakinan pelaku dan  bahkan  

mengubah  sistem  asumsi  yang  ada,  walaupun  ini  

sangat sukar. Dinamika kultur sekolah dapat saja 

menghadirkan konflik dan jika ini ditangani dengan bijak 

dan sehat dapat membawa perubahan yang positif. 

 

Berikut ini merupakan kultur-kultur yang perlu 

dikembangkan dan ini direkomendasikan oleh Depdiknas
5
 : 

 

1) Kultur yang terkait dengan prestasi/kualitas : 

a) Semangat membaca untuk mencari rujukan atau 

referensi 

                                                             
5 Depdiknas, “Pedoman Pengembangan Kultur Sekolah”, Jakarta: 

Depdiknas, 2004 
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b) Keterampilan peserta didik untuk dapat berbprikir 

kritis dan memecahkan masalah 

c) Kecerdasan pada emosional peserta didik 

d) Keterampilan berkomunikasi peserta didik, baik 

secara lisan ataupun tertulis 

e) Kemampuan peserta didik untuk berpikir obyektif 

dan sistematis. 

 

2) Kultur yang terkain dengan kehidupan sosial : 

a) Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan 

b) Menanamkan nilai-nilai keterbukaan 

c) Menanamkan nilai-nilai kejujuran 

d) Menanamkan nilai-nilai semangat hidup 

e) Menanamkan nilai-nilai semangat belajar 

f) Menanamkan nilai-nilai menyadari diri sendiri dan 

keberadaan orang lain 

g) Menanamkan nilai-nilai untuk menghargai orang 

lain 

h) Menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan 

i) Menanamkan nilai-nilai untuk selalu bersikap baik 

dan berprasangka positif 

j) Menanamkan nilai-nilai disiplin diri 

k) Menanamkan nilai-nilai bertanggung jawab 

l) Menanamkan nilai-nilai kebersamaan 

m) Menanamkan nilai-nilai saling percaya 

n) Menanamkan nilai-nilai lain yang sesuai dengan 

kondisi sekolah 

 

Kultur sekolah memiliki cakupan yang sangat luas, 

meliputi kegiatan ritual, harapan, hubungan sosial-kultural, 

aspek demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan 

ekstrakurikuler, proses pengambilan keputusan, kebijakan, 

maupun interaksi sosial antarkomponen. Kultur sekolah 

merupakan suasana kehidupan sekolah tempat siswa 

berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, 

guru/konselor dengan siswa, guru dengan tenaga 
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kependidikan, antara tenaga kependidikan dengan guru dan 

siswa, dan antar-anggota kelompok masyarakat dengan 

warga sekolah.
6
 Elemen penting kultur sekolah meliputi 

norma, keyakinan, tradisi, upacara keagamaan, seremoni, 

dan mitos yang diterjemahkan oleh sekelompok orang 

tertentu. Kultur sekolah merupakan salah satu aspek yang 

berpengaruh terhadap perkembangan siswa, sekolah yang 

memiliki kultur yang kondusif akan meningkatkan mutu 

pengelolaan pembelajaran dan pada akhirnya akan 

menyebabkan prestasi akademik yang tinggi. 

 

Peranan kultur sekolah dalam upaya membangun 

mutu sekolah hal pertama yang harus diperbaiki adalah 

kinerja sekolah seperti kepala sekolah, guru, karyawan, 

peserta didik maupun orangtua peserta didik, dan kultur 

sekolah akan berjalan baik apabila sesuai dengan 

kualifikasi seperti solid, profesional, sehat, kuat dan 

positif. Kultur sekolah yang sehat dapat menciptakan 

suasana kekeluargaan, berkolaborasi, semangat untuk maju 

dan kerja keras serta kultur belajar mengajar yang bermutu. 

Melakukan kerja sama untuk berprilaku baik antara guru 

dan peserta didik serta tetap waspada akan kultur negatif 

yang dianggap menyimpang dari noma dan nilai-nilai 

keyakinan. 

 

c. Identifikasi Kultur Sekolah 

 

Kotter dalam (Depdiknas Direktorat Pendidikan 

Menengah Umum, 2003:7-8) memberikan gambaran 

tentang budaya dengan melihat dua lapisan. Lapisan  

pertama sebagian  dapat  diamati dan  sebagian  tidak 

teramati seperti: arsitektur, tata ruang, eksterior dan 

interior, kebiasaan dan rutinitas,  peraturan-peraturan,  

cerita-cerita,  upacara-upacara,  ritus-ritus, simbol, logo, 

                                                             
6 Andi Aras, “Revitalitas Kultur Sekolah Dalam Pembangunan Karakter 

Peserta Didik”, Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya Vol, 3, No. 1 (2021) 

28. 
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slogan, bendera, gambar-gambar, tanda-tanda, sopan 

santun, cara berpakaian, dan yang serupa dapat diamati 

langsung, dan hal-hal yang berada di balik  yang tampak 

itu tidak kelihatan, tidak dapat dimaknai dengan segera. 

Lapisan pertama budaya berupa norma-norma kelompok 

atau cara-cara tradisional berperilaku yang telah lama 

dimiliki kelompok, umumnya sukar diubah dan biasa 

disebut artifak. Lapisan kedua berupa nilai-nilai bersama 

yang dianut kelompok berhubungan dengan apa yang 

penting, baik, dan benar. Lapisan ini tidak dapat  diamati  

karena  terletak  di  dalam  kehidupan  bersama.  Lapisan 

pertama  yang  berintikan  norma-norma  perilaku  sukar  

diubah,  maka lapisan  kedua  yang  berintikan  nilai-nilai  

dan  keyakinan  sangat  sukar diubah dan memerlukan 

waktu untuk mengubah. 

 

Lapisan paling dalam kultur sekolah adalah asumsi-

asumsi yaitu simbol-simbol,  nilai-nilai  dan  keyakinan-

keyakinan  yang  tidak  dapat dikenali tetapi terus menerus 

berdampak terhadap perilaku warga sekolah. Berikut 

gambar lapisan-lapisan pada kultur sekolah: 

 

 
Gambar 1 

Sumber: Depdiknas, 2003 

 

Kultur sekolah merupakan aset yang bersifat abstrak, 

bersifat unik, dan senantiasa berproses dengan dinamika 

yang tidak  sama  antara  satu  sekolah  dengan  sekolah  

yang  lain. Menurut Depdiknas Direktorat Pendidikan 
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Menengah Umum (2003: 12) dalam kaitannya dengan 

kebutuhan pengembangan kultur sekolah, yang perlu 

dipahami bahwa kultur hanya dapat dikenali melalui 

pencerminannya pada berbagai hal yang dapat diamati 

disebut dengan artifak. Artifak ini dapat berupa: 

 

1) Perilaku verbal: ungkapan lisan atau tulis dalam bentuk 

kalimat dan kata-kata. 

2) Perilaku non verbal: ungkapan dalam tindakan. 

3) Benda hasil budaya: arsitektur, eksterior dan interior, 

lambang, tata ruang, meblair, dan sebagainya. 

 

 

 

Dibalik artifak itulah tersembunyi kultur yang dapat 

berupa: 

 

1)  Nilai-nilai: mutu, disiplin, toleransi, dan sebagainya. 

2)  Keyakinan: tidak kalah dengan sekolah lain bila mau 

bekerja keras. 

3)  Asumsi:  semua  anak  dapat  menguasai  bahan  

pelajaran, hanya waktu yang diperlukan berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur sekolah merupakan suatu pola asumsi dasar hasil invensi, 

penemuan oleh sebuah kelompok pada saat belajar mengatasi 

masalah-masalah yang berhasil dan dianggap valid yang pada 

akhirnya akan diajarkan bagaimana cara menganggap benar 

dalam memandang, memikirkan dan merasakan masalah-

masalah yang ada, kepada masyarakat lingkungan sekolah. 

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh . . . . 

a. Nurfuadi  c. Kent 

b. Deal    d. Stolp dan Smith 

Tes 
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d. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen Kegiatan Observasi Kultur Sekolah 

Petunjuk : 

1) Lembar ini memiliki fungsi untuk mencatat hasil 

pengamatan mahasiswa pada kegiatan observasi kultur 

sekolah yang di terapkan di sekolah yang menjadi 

tempat observasi. 

2) Lembar ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi 

kegiatan-kegiatan kultur sekolah yang dilakukan di 

sekolah yang menjadi tempat observasi. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda (√) pada 

kolom yang sudah disediakan. 

 

Tabel 1 

Pengamatan Kultur Sekolah
7
 

 

Tanggal Pengamatan : 

Nama Sekolah   : 

 

NO 
ASPEK 

PENGAMATAN 

KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Upacara Bendera   

2. Upacara Hari 

Besar lainnya 

  

3. Program 5 S 

a. Senyum 

  

b. Sapa   

c. Salam   

d. Sopan   

e. Santun   

 ASPEK 

PENGAMATAN 

KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

                                                             
7 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 11. 
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4. Program 5 K 

 

  

a. Kebersihan   

b.    Keamanan   

c.    Ketertiban  

d. Keindahan   

e. Kekeluargaan   

5. Program pesantren 

kilat 

  

6. Program amal 

jum’at 

  

7. Program jum’at 

bersih 

  

8. Program zakat   

9. Program qurban   

10. Program gerakan 

cuci tangan 

  

11. Program piket 

membersihkan 

kelas setiap hari 

  

12. Program pramuka   

13. Program kegiatan 

senam bersama 

  

14. Program kegiatan class 

meeting 

  

 

2. Proses Belajar Mengajar Di Sekolah Dan Kompetensi 

Profesional Guru 

a. Proses Belajar Mengajar Di Sekolah 

 

Belajar merupakan kemampuan untuk dapat 

memanajemen komponen yang terkait dengan 

pembelajaran secara operasional dan efisien, komponen 

yang berhubungan dengan sekolah dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran adalah guru, peserta didik dan proses 
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pembelajaran.
8
 Belajar juga dapat dikatakan sebuah 

aktivitas yang dilakukan dengan harapan untuk 

mendapatkan pemahaman dan keterampilan serta 

membentuk perilaku di dalam kehidupan peserta didik. 

Menurut Sudjana, proses belajar mengajar merupakan 

sistem yang dimanfaatkan guru ketika berkorelari 

denganpeserta didik yang disebut dengan metode 

pengajaran. Pada saat kegiatam pembelajaran akan berjalan 

dengan lancar ketika adanya keaktifan dari semua siswa 

yang mengikuti pembelajaran. Pembelajaran menjadi 

sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan, 

memberikan penjelasan yang mudah dimengerti peserta 

didik pada saat pembelajaran berlangsung merupakan tugas 

bagi seorang guru.
9
  

 

Dengan demikian guru diwajibkan untuk membuat 

susana yang nyaman dan menarik pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, serta guru juga dituntut untuk 

memahami dan menguasai tentang manajemen 

pembelajaran di dalam maupun luar kelas. Guru harus 

mempunyai metode dan pendekatan yang tepat supaya 

proses belajar mengajar menjadi menarik dan 

menyenangkan. Pada saat proses pembelajaran guru dapat 

memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplore 

dan terjadi keaktivan di dalam kelas, sehingga peserta 

didik dapat tumbuh berkembang dengan ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Dengan demikian proses belajar 

mengajar dapat membawa perubahan bagi peserta didik 

seperti perubahan pengetahuan, keterampilan dan prilaku. 

Dengan perubahan-perubahan tersebut peserta didik akan 

                                                             
8 Avivah Dwi Indriyani Dan Zaenal Abidin, “Implementasi Media 

Smartpoli Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar 

Pada Pembelajaran Di Era Pandemi”, Jurnal Basicedu Vol. 6, No. 1 

(2022), 243. 
9 Ahmad Munawir S dan Mohammad Darwis, “Manajemen Pembelajaran 

Dalam Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar Mengajar Di Masa 

Pandemi Covid-19”, Jurnal Bidayatuna Vol. 9, No. 2 (2020), 285. 
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menjadi terlatih dalam menyelesaikan masalah dan dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya.
10

 

 

Pada proses pembelajaran di sekolah peran guru 

sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran, 

kemampuan guru untuk menjalankan perannya sebagai 

seorang pendidik diperlukan  adanya inovasi dan perbaikan 

untuk meningkatkan skill mengajar dan kualitasnya. Tugas 

seoran guru tidak hanya menjadi seseorang yang mengajar 

di kelas melainkan menjadi manusia yang berguna di 

manapun dia berada, baik di lingkungan rumah, sekolah 

ataupun masyarakat.
11

 Menjadi seorang guru bukanlah 

sebuah pekerjaan melainkan sebuah profesi yang dimana 

profesi itu dituntut untuk memiliki profesionalisme, 

profesionalsime dalam dunia pendidikan seluruh 

anggotanya diwajibkan untuk meningkatkan skill dan 

kualitasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 

peserta didik maupun orangtua. 

 

Proses  belajar  mengajar  ialah  sebuah  satu  

kesatuan  seluruh  aspek  dalam bentuk  kegiatan  terarah.  

Kegiatan  belajar  merupakan  sebuah  kegiatan  pokok 

berpacu   pada   proses   kegiatan   peserta   didik,   

sedangkan   kegiatan   mengajar merupakan  sebuah  

kegiatan  tambahan  atau  penunjang  dikordinir  oleh  

kegiatan guru.
12

  Di  dalam  proses  belajar  mengajar  

dibutuhkan  seluruh  kegiatan  aktivitas peserta  didik  

disetiap  proses  kegiatan  dilaksanakan  sehingga  dapat  

membentuk sebuah proses belajar mengajar akan menjadi 

                                                             
10 Joko Warjo, dkk, “Implikasi Gaya Berpikir Dan Interaksi Sosial Siswa 

Pada Pembelajaran Model Kooperatif Berbasis Media Informsi Dan 

Komunikasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa”, EDUBIOLOGICA Vol. 6, 

No 2 (2020) 16 
11 Mutia Shafa Prastania Dan Herry Sanoto, “Korelasi Antara Supervisi 

Akademik Dengan Kompetensi Profesioanl Guru Di Sekolah Dasar”, 

Jurnal Basicedu Vol. 5, No. 2 (2021), 862. 
12 Muhammad Dhorii, “Analisis Teori Belajar Behavioristik Dalam Proses 
Belajar Mengajardi Sd Negeri 7 Kayuagung”, Jurnal Of Islmaic Education 

Vol. 1, No. 1 (2021), 97. 
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efektif dan efisien. Agar mampu lebih mengerti  sub  

materi  pembelajaran,  peserta  didik  diminta  untuk  aktif  

di  dalam proses  seluruh  kegiatan  belajar  mengajar  

berlangsung,  dengan  ini  dibutuhkan sebuha suasana yang 

nyaman dan tentram agar peserta didik cepat menerima dan 

memahami  pembelajaran. 

 

Guru merupakan profesi yang memiliki kemampuan 

khusus atau sering disebut dengan kompetensi, pada 

Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ayat 1 

harus mampu memiliki kompetensi yang harus dikuasainya 

seperti, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial serta 

kompetensi profesional guru, karena hal yang penting 

untuk menjadi seorang guru adalah keahlian atau 

kompetensi. Kompetensi merupakan seseorang yang 

memiliki keahlian maupun kemampuan pada masing-

masing individu untuk dapat menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan mudah.
13

 

 

b. Kompetensi Profesional Guru 

 

Kompetensi profesional guru berhubungan dengan 

mutu pendidikan, karena pembelajaran bisa dikatakan 

sebagai inti pendidikan yang akan bergantung pada 

profesionalisme guru, kualitas pembelajar juga menjadi 

point penting untuk membangun kualitas pendidikan.
14

 

Komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru profesional salah satunya adalah kompetensi 

profesional, seperti penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mencakup penguasaan materi kurikulum pada 

mata pelajaran di sekolah dan juga penguasaan terhadap 

                                                             
13 Muhammad Husein Dan Aji Heru Muslim, “Kompetensi Profesionalisme 

Guru Dalam Penerapan Pembelajaran Tematik Secara Online Di Sekolah 

Dasar Negeri Badakarya”, Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran Vol. 1, 
No. 1 (2021, 175. 

14 Suherman, “Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Pai Melalui 

Kelompok Kinerja Guru”, Jurnal Ulumuddin Vol. 3, No. 1 (2021), 2. 
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struktur metodologi keilmuannya.
15

 Dalam Permendikan 

No. 16 tahun 2007 terkait kompetensi profesional guru 

yaitu: 

 

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar 

mata pelajaran atau bidang pengembangan yang di 

ampu 

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan reflektif 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

 

Professional dalam profesi bisa disebut keahlian atau 

kepandaian dalam melaksanakan sebuah kegiatan. 

Profesional menurut De George dalam yaitu seseorang 

yang mempunya profesi atau pekerjaan atau kegiatan yang 

terpatok terhadap waktu serta hidup dari pekerjaan dengan 

menggantungkan dari suatu keahlian tertentu pada 

bidangnya masing- masing. Keahlian yang tinggi ini 

biasanya dapat menjadikan seseorang akan melaksanakan 

pekerjaannya dengan maksimal dan dengan tepat sesuai 

dengan yang ketentuan yang ada. Menurut (Adz Dzaky et 

al., 2020) kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

keahlian personal, keilmuan, teknologi, sosial, serta 

spiritual yang secara totalitas membentuk kompetensi dasar 

profesi guru, yang mencakup pemahaman materi, 

pemahaman terhadap peserta didik, pendidikan yang 

mendidik, pengembangan individu serta profesionalitas. 

 

                                                             
15 Resty Nurqomah, “Kompetensi Profesional Guru”, Jurnal Seri Publikasi 

Pembelajaran Vol. 1, No. 2 (2021), 3. 
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Menurut Kusnandar bahwa keterampilan mengajar 

adalah  sejumlah  kompetensi  guru  yang  menampilkan  

kinerjanya secara  profesional. Keterampilan tersebut dapat 

menunjukan jati diri seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Beberapa prilaku tersebut dapat ditampilkan di 

antaranya yaitu:
16

 

 

1) Keterampilan membuka pembelajaran, dalam memulai 

suatu proses pembelajaran pembukaan merupakan hal 

yang sangat penting. Pembukaan yang  baik  dan  

menarik  akan  membuat  peserta  didika  antusias  

dalam menyimak dan ikut berpartisipsi dalam Kegiatan 

pembelajaran.   Selain itu, kegiatan pembuka pelajaran 

juga dapat dimanfaatkan guru dalam melakukan 

apersepsi,  kegiatan  ini  membantu  sisiwa  dalam  

menghubungkan  konsep yang lalu/ yang didapat siswa 

dalam kehidupan sehari-hari  dengan konsep yang akan 

diberikan guru. Sebagai contoh, ketika guru akan 

menyampaikan materi menganai gaya tarik bumi, maka 

guru dapat menanyakan kepada siswa apakah pernah 

melihat daun yang jatuh dari cabang pohon. 

 

2) Keterampilan  menutup  pembelajaran,  menutup  

pembelajaran  merupakan kegiatan yang harus 

diperhatikan guru. Kegiatan ini harus dilakukan dengan 

baik yang bertujuan untuk mempertahankan mood 

sisiwa dalam menerima pembelajaran selanjutnya. 

Kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan guru untuk 

mengevaluasi sejauh mana materi pembelajaran diserap 

oleh siswa. selain itu, keterampilan ini dapat digunakan 

guru untuk memberikan penguatan materi   berupa 

menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Sebagai contoh, guru dapat menyimpulkan 

                                                             
16 Kusnandar, “Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru”. (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada 2009), 57. 
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bersama siswa mengenai inti dari materi yang 

dipelajari. 

 

3) Keterampilan  menjelaskan,  keterampilan  menjelaskan  

adalah  kemampuan yang mutlak dikuasai oleh guru, 

dengan adanya kemampuan ini siswa dapat lebih 

menguasai materi  pembelajaran yang diberikan. 

Keterampilan ini haruslah terus dikembangkan agar 

terciptanya komunikasi dua arah yang efektif  dan  

efisien. Komunikasi yang baik antar  guru  dan  siswa  

akan menciptakan   kelas   yang   aktif   dan   

komunikatif   sehingga   melahirkan kreativitas. Sebagai 

contoh, guru dapat menjelaskan suatu konsep  dengan 

memberikan  penekanan  pada  konsep-konsep  yang  

dirasa  penting  untuk disampaikan dan memberikan 

variasi suara agar siswa tidak jenuh dalam menyimak 

materi yang disampaikan. 

 

4) Keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

selanjutnya adalah keterampilan pengelolaan kelas, 

dimana dengan guru menguasai ketrampilan ini akan 

membantu guru dalam  menciptakan  kelas  yang  

kondusif. Bila dilakukan dengan baik dapat membantu 

pencapaian prestasi siswa. sebagai contoh, guru dapat 

menampatkan siswa yang menonjol dengan siswa yang 

biasa, hal ini dilakukan agar siswa yang menonjol di 

kelas dapat membantu siswa lain dalam kegiatan 

pembelajaran, kegiatan ini dikenal dengan nama 

kegiatan “tutor sebaya”. 

 

5) Keterampilan   bertanya,   ketrampilan   ini   harus   

dimiliki   seorang   guru. keterampilan ini merupakan 

keterampilan yang dapat menjadi modal guru dalam 

mengevaluasi  pembelajaran.  Selain  itu,  keterampilan 

ini juga dapat membangkitkan  keberanian  siswa  untuk  

dapat  berpendapat  yang  akan memberi  pengaruh  

pada  rasa  percaya  diri  siswa.  namun  demikian,  guru 
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haruslah  dapat  memilah  dan  memilih  pertanyaan  

sesuai  dengan  tingkat pemahaman  siswa  perindividu.  

Pertanyaan  yang  mudah  diberikan  pada siswa  yang  

agak  lambat  dalam  menangkap  pembelajaran  dan  

sebaliknya. Sebagai contoh, guru dapat memberikan 

pertanyaan yang sifatnya hafalan dan jawaban singkat 

pada siswa yang dirasa lambat, dan guru dapat bertanya 

dengan pemahaman untuk siswa yang cepat dalam 

menangkap pembelajaran. 

 

6) Keterampilan memberi penguatan, bila dikuasai dengan 

baik keterampilan ini akan dapat   memberikan 

pengarus besar dan positif pada siswa. Keterampilan ini 

dapat dimanfaatkan guru tidak hanya untuk membuat 

siswa lebih  paham  terhadap  konsep  yang  terlah  

diberikan  namun  juga  dapat dimanfaatkan untuk 

menumbuhkan karakter yang baikuntuk siswa. sebagai 

contoh, bila siswa menjawab dengan jujur berikan tepuk 

tangan atau pujian. Hal tersebut akan menjadikan siswa 

tersebut percaya diri dan mampunyai keberanian untuk 

tampil karena siswa merasa dihargai. 

 

7) Keterampilan memberi variasi, dengan guru memiliki 

keterampilan memberi variasi kegiatan pembelajaran 

akan dapat mengatasi kejenuhan yang terjadi dikala 

proses belajar mengajar. Memberikan variasi pada saat 

membelajaran bisa  bermacam-macam  bentuknya,  

misalnya:  variasi  dalam  menggunakan metode 

pembelajaran, variasi dalam Gerakan badan dan mimik, 

variasi dalam pergerakan guru ketika mengajar, variasi 

dalam bersuara dll. Sebagai contoh, dalam  

pembelajaran  mendongeng  guru  meninggikan  atau  

merendahkan suara sesuai dengan karakter tokoh yang 

ada pada dongeng. 
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c. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah dan 

Kompetensi Profesional Guru 

Petunjuk : 

 

1) Lembar ini memiliki fungsi untuk mencatat hasil 

pengamatan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran 

yang diterapkan di sekolah yang menjadi tempat 

observasi. 

2) Lembar ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah 

yang menjadi tempat observasi. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda ceklis (√) 

pada kolom yang sudah di sediakan. 

 

Tabel 2 

Pengamatan Kegiatan Belajar Mengajar dan Kompetensi 

Profesional Guru
17

 

Tanggal Pengamatan :  

Nama Sekolah  : 

NO 
KOMPONEN 

OBSERVASI 

KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Guru memiliki kemampuan 

manajemen kelas 

 

 

 

2. Menggunakan kurikulum   

                                                             
17 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 14. 

 

Kompetensi profesional guru berhubungan dengan 

mutu pendidikan, karena pembelajaran bisa dikatakan 

sebagai inti pendidikan yang akan bergantung pada 

profesionalisme guru, kualitas pembelajar juga 

menjadi point penting untuk membangun . . . . 

Tes Formatif 
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standar nasional  

3. Guru sudah menyusun RPP 

(Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) fsebelum 

mengajar 

 

 

 

4. Guru sudah menguasai 

materi dengan baik 

 

 

 

5. Guru sudah memiliki 

keterampilan menyusun 

metode pembelajaran 

  

6. Guru menyampaikan materi 

dengan baik 

 

 

 

7. Guru mengalokasikan waktu 

pembelajaran secara efektif 

 

 

 

8. Guru sudah menerapkan 

pembelajaran student 

centerred 

 

 

 

    

 
ASPEK PENGAMATAN 

KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

9. Guru menggunakan media 

sebagai penunjang kegiatan 

pembelajaran 

  

10. Guru menggunakan media 

pembelajaran yang baik dan 

efektif 

  

11. Guru memberikan 

kesempatan siswa untuk 

bertanya 

 

 

 

12. Kegiatan pembelajaran 

interaktif 

 

 

 

13. Guru mengaitkan materi 

dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

  

14. Adanya evaluasi diakhir 

pembelajaran 
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15. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa 

 

 

 

16. Guru menggunakan sarana 

dan prasarana penunjang 

(laboratorium) 

  

 

3. Pengelolaan Pendidikan Di Sekolah 

a. Pengertian Pengelolaan Pendidikan 

 

Berdasarkan Permendiknas No 19 tahun 2007, 

dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib 

memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku 

secara nasional. Setiap sekolah harus merumuskan visi 

sekolah sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan 

segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan 

datang, mampu memberikan inspirasi, motivasi dan 

kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak 

yang berkepentingan, dirumuskan atas berbagai masukan 

dari warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan 

dan selaras dengan visi institusi diatasnya. Visi dan misi 

sekolah hendaknya diputuskan dalam rapat dewan 

pendidik yang di pimpin oleh kepala sekolah dengan 

memerhatikan masukan dari komite, disosialiasikan pada 

warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan, 

serta ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala 

sesuai dengan perkembangan dan tantangan masyarakat. 

 

Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan terstruktur 

yang merencanakan suatu proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, mengorganisasikan suatu kelompok maupun 

kelas sebelum proses belajar mengajar berlangsung, 

mempunyai motivasi pada setiap proses pembelajaran, 

mengendalikan proses belajar mengajar berlangsung, 

mengembangkan semua upaya dalam mengatur kegiatan 

pada prose belajar mengajar, dan menggunakan sumber 

daya manusia dalam memfasilitasi sarana dan prasarana 
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untuk mencapai tujuan proses pembelajaran yang baik.
18

 

Pentingnya guru dan setiap pendidik untuk mengelola 

pendidikan dan melakukan suatu hubugan kemampuan dan 

keterampilan peserta didik dalam proses berlangsungnya 

pembelajaran, serta untuk proses pembelajaran yang 

dilakukan supaya mencapai tujuan bersama. 

 

Pengelolaaan satuan pendidikan atau merupakan 

pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling 

bawah untuk merencanakan program pendidikan dan 

membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan 

nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk meng-

cover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi, dan 

tujuan pendidikan sekolah. Di mana didalamnya ada 

regulasi, aturan, dan kesepakatan yang tidak boleh 

bersebrangan dengan regulasi, aturan, yang lebih tinggi  

dari  pada  satuan  pendidikan  atau  sekolah  untuk  

mencapai kepentingan  bersama  dan  juga  mencakup  

kepada  inventarisasi  sekolah yang merupakan sarana 

dalam mencapai cita-cita sekolah. 

 

Pengelolaan satuan pendidikan bermuara kepada mutu 

sekolah, mutu sekolah yang mencakup sekolah, mutu 

sekolah yang mencangkup input, proses, output dan 

outcome tentunya diharapkan ideal sesuai dengan standar 

pellayanan minimal PP Nomor 15 Tahun 2010,  

pengelolaan satuan pendidikan harus ada kesadaran diri 

untuk mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi 

kehidupan meskipun peserta didik hakikatnya merupakan 

berada pada kehidupan nyatanya yang sekarang dijalani, 

kesadaran diri dari para pelaku-pelaku pendidikan 

meupakan kunci keberhasilan yang memerlukan  tindakan-

tindakan konkert  dan  komprehensif  tidak  akan mencapai 

                                                             
18 Sulistiyani Puteri Ramadhani Dkk, “Bagaimana Pengelolaan Pendidikan 

Karakter Berbasis Islam Sekolah Dasar?”, Jurnal Basicedu Vol. 5, No. 3 

(2021), 1618. 
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hasil maksimal   dan   tidak  akan   terarah   dalam   

tindakan- tindakannya. Komponen pengelolaan  

pendidikan  di  satuan  sekolah,  yaitu: 

 

1) Pengelolaan organisasi 

2) Kurikulum, 

3) Sumber  daya  manusia, 

4) Sarana  dan prasarana,   

5) Kesiswaan, 

6) Hubungan  masyarakat, 

7) Pembiyaan pendidikan dan manajemen berbasis 

sekolah. 

 

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan diatur 

oleh Pasal 49 dan Pasal 50 sebagai berikut : 

 

1.  Pengelolaan  satuan  pendidikan  pada  jenjang  

pendidikan  dasar  dan menengah menerapkan 

manajemen berbasis seolah dengan kemandirian, 

kemitraan, partisipasi keterbukaan, dan akuntabilitas. 

2.  Pengelolaan pada satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan 

tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan memberikan 

kebebasan dan mendorong kemandirian dalam 

pengelolaan akademik, oprasional, personalia, 

keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya 

yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 

3.  Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala 

satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan 

pendidikan. 

4.  Dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan 

pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang 

sederajat dibantu minimal satu orang wakil kepala 

satuan pendidikan. 

5.  Pada satuan pendidikan 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK, atau bentuk lain  yang  
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sederajat,  kepala  satuan  pendidikan  dalam  

melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil 

kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara 

berturut-turut  membidangi  akademik, sarana dan 

prasarana, dan kesiswaan. 

 

 

Pengelolaan pendidikan dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu perencanaan, proses pelaksanaan, pengawasan 

dan evaluasi. Dengan adanya tahap- tahap tersebut maka 

pengelolaan pendidikan menjadi terarah dan sesuai dengan 

tujuan awal dalam proses perencanaan. Dengan adanya 

standar yang diterapkan dalam pengelolaan pendidikan 

maka diketahui secara kompleks bahwa hal- hal mana saja 

yang belum tercapai dan harus diperbaiki. 

 

Sehingga dalam pengelolaan sekolah, yang diterapkan 

adalah standar pengelolaan No 19 tahun 2007 maka akan 

dilakukan sesuai dengan standar yang sudah disusun. 

Dengan adanya standar ini maka setiap proses yang 

dilakukan akan terarah dan dapat dilihat apakah sudah 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Dengan 

adanya standar pengelolaan akan terlihat hal- hal apa saja 

yang menjadi kekurangan kemudian akan dilakukan 

bagaimana memperbaiki kekurangan tersebut mengingat 

dalam pengelolaan pendidikan ada banyak hal yang 

menjadi fokus perhatian. Setiap standar dirumuskan sesuai 

dengan kebutuhan disekolah sehingga dalam pencapaian 

dan pelaksanaannya hanya befokus pada pencapaian tujuan 

sekolah. 
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b. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Inatrumen pengelolaan pendidikan di sekolah 

Petunjuk : 

 

1) Lembar ini memiliki fungsi untuk mencatat hasil 

pengamatan mahasiswa pada data hasil pengelolaan 

pendidikan sekolah yang diterapkan di sekolah yang 

menjadi tempat observasi. 

2) Lembar ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi 

pelaksanaan pengelolaan pendidikan yang dilakukan di 

sekolah yang menjadi tempat observasi. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda ceklis (√) 

pada kolom yang sudah di sediakan. 

 

Tabel 3 

Pengamatan Pengelolaan Pendidikan
19

 

Tanggal Pengamatan : 

Nama Sekolah  : 

NO ASPEK PENGAMATAN 
KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Pengelolaan Kesiswaan   

a. Tersedianya pedoman   

                                                             
19 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 17. 

 

Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan serta penilaian usaha pendidikan agar mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut 

merupakan penjelasan tentang  . . . . 

a. Pengelolaan pendidikan  c. Pengeloaan  

b. Pengelolaan laboratorium  d. Kultur sekolah 

Tes Formatif 
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penerimaan peserta didik baru 

b. Tersedianya pedoman orientasi 

peserta didik baru 

  

c. Dilaksanakannya orientasi 

peserta didik baru 

  

d. Tersedianya dokumen presensi 

peserta didik di sekolah 

  

Tersedianya dokumen pelaksanaan 

organisasi di sekolah (kegiatan 

ekstrakurikuler) 

  

  

e. Tersedianya pelayanan untuk 

peserta didik : 

  

   

1) Bimbingan konseling   

2) Perpustakaan   

3) Koperasi   

4) Bidang lainnya   

f. Tersedianya jadwal piket peserta 

didik di kelas 

  

g. Tersedianya jadwal belajar 

peserta didik 

  

h. Tersedianya kegiatan kokurikuler 

di sekolah  

  

2. Pengelolaan Kurikulum   

 
 

  

a. Tersedianya dokumen penunjang 

kurikulum : 

  

1) Silabus   

2) RPP   

3) Jadwal mengajar guru   

4) Jadwal kegiatan 

ekstrakurikuler 

  

3. Pengelolaan Personal   

 a. Tersedianya daftar urutan   
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kepangkatan tenaga pendidik 

b. Tersedianya daftar urutan 

kepangkatan tenaga kependidikan 

  

4. Pengelolaan Keuangan   

a. Tersedianya papan informasi 

keuangan sekolah 

  

b. Tersedianya pendanaan sekolah   

5. Pengelolaan hubungan masyarakat 

dengan sekolah : 

  

a. Tersedianya sistem penyampaian 

informasi dari sekolah ke 

masyarakat (madding, brosur, 

website, sosmed) 

  

b. Tersedianya sosialisasi peran 

komite sekolah : 

  

1) Tersedianya struktur 

organisasi komite 

  

ASPEK PENGAMATAN 
KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

 

2) Tersedianya job description 

(tugas, pokok dan fungsi) 

setiap sturktur organisasi 

komite sekolah 

  

6. Pengelolaan sarana dan prasarana   

a. Tersedianya daftar inventaris 

sekolah 

  

b. Tersedianya SOP penggunaan 

sarana dan prasarana sekolah 

  

 

4. Peraturan Dan Tata Tertib Sekolah 

a. Uraian 

 

Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan maju, 
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untuk itu caranya adalah melalui penciptaan kondisi 

sekolah yang memadai untuk tumbuh kembang peserta 

didik secara paripurna. Salah satunya adalah merancang 

peraturan-peraturan yang dapat menjamin berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran yang sesuai harapan. Tanpa 

peraturan, tidak hanya siswa, tetapi guru juga dapat 

menampakkan perilaku yang tidak sejalan dengan norma-

norma pendidikan dan pembelajaran. Karenanya disiplin 

sangat perlu dalam proses belajar mengajar karena disiplin 

dapat membantu kegiatan belajar, dapat menimbulkan rasa 

senang untuk belajar dan meningkatkan hubungan sosial. 

 

Sekolah dapat membuat kebijakan tertentu dalam 

bentuk aturan. Salah satunya tata tertib sekolah, dimana 

siswa mempedomani tata tertib sekolah itu dalam rangka 

keberhasilan proses belajar mengajar, dan membentuk 

karakteristik siswa agar disiplin dan bertanggung jawab. 

Peraturan sekolah tersebut di buat untuk  mendidik 

kedisiplinan, mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, 

mengubah, membina, dan membentuk perilaku siswa 

sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Penanaman 

nilai disiplin dan tanggunga jawab pada diri siswa di 

sekolah akan mereka bawa dilingkungan sekitar, baik itu 

dalam keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat 

secara luas. 

 

Tata tertib salah satu pedoman untuk warga sekolah 

dalam menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan 

tertib. Tata tertib sekolah tersebut merupakan hal penting 

dalam memajukan sekolah. Penerapan tata tertib disekolah 

berguna untuk mencegah perilaku negatif yang tidak sesuai 

norma di lingkungan sekolah.
20

 Dengan adanya tata tertib 

di sekolah membiasakan diri siswa bersikap baik dan taat 

                                                             
20 Elfy Yati Berutu Dkk, “Impelemtasi Tata Tertib Sekolah Dalam 

Membentuk Kedisiplinan Siswa Sekolah Dasar Negeri Gue Gajah Aceh 

Besar”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol. 3, No. 2 

(2018) 77. 
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pada aturan yang berlaku sehingga tidak banyak lagi terjadi 

pelangaran-pelanggaran di sekolah. Maka dari itu, sekolah 

harus menjalankan tata tertib dengan konsisten baik dari 

guru maupun siswa sehingga mampu meningkatkan 

kualitas tingkah laku siswa. 

 

Pengertian tata tertib adalah kumpulan aturan-aturan 

yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota 

masyarakat. Peraturan sekolah yang berupa tata tertib 

sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat 

secara tertulis dan mengikat dilingkungan sekolah.
21

 dari 

pengertian diatas dapat dipahami bahwa tata tertib sekolah 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah 

agar proses pedidikan dapat berlangsung dengan efektif 

dan efisien.  

 

Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah menunjukan 

siswa kurang patuh terhadap peraturan tata tertib sekolah. 

Berbagai cara yang telah dilaksanakan di sekolah sering 

tidak diharagai dan diperhatikan atau dipatuhi oleh siswa. 

sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menanamkan dan menumbuhkan aspek pendidikan moral. 

Pelanggran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh siswa 

merupakan ciri khas siswa seperti perbedaan-perbedaan 

yang dimliki oleh setiap siswa. kepatuhan terhadap 

peraturan atau tata tertib sekolah merupakan sebuah 

kesiapan yang harus diterapkan kepada peserta didik 

disekolah agar peserta didik atau siswa memiliki sikap dan 

tingkah laku serta perbuatan sesuai dengan norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat. 

 

 

                                                             
21 Maria Diana Meti Dkk, “Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan 

Moral Di Sekolah Menengah Pertama”, Prosiding Seminar Nasional 
Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen Vol. 3 No. 1 (2019) 

153. 
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b. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen kegiatan pengamatan peraturan dan tata tertib 

sekolah 

Petunjuk : 

1) Lembar ini memiliki fungsi untuk mencatat hasil 

pengamatan mahasiswa pada kegiatan pengamatan 

peraturan dan tata tertib sekolah. 

2) Lembar ini memiliki tujuan untuk untuk mengambil 

data sebagai bahan identifikasi kegiatan pengamatan 

peraturan dan tata tertib sekolah yang dilakukan di 

sekolah yang menjadi tempat observasi. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda (√) pada 

kolom yang sudah di sediakan. 

 

Tabel 4 

Peraturan dan Tata Tertib Sekolah
22

 

 

Tanggal Pengamatan  : 

Nama Sekolah  : 

NO ASPEK PENGAMATAN 
KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Tersedianya tata tertib 

sekolah 

 

 

 

2. Tersedianya tata tertib di   

                                                             
22 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 19. 

 

Suatu pedoman untuk warga sekolah dalam menciptakan 

lingkungan sekolah yang nyaman dan aman, itu merupakan 

pernyataan tentang  . . . . 

a. Pengaturan   c. Tata tertib 

b. Pedoman   d. Tata kerja 

 

Tes Formatif 
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kelas  

3. Tersedianya tata tertib untuk 

tenaga pendidik dan 

kependidikan 

  

 
ASPEK PENGAMATAN 

KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

4. Tersedianya bimbingan dan 

konseling di sekolah 

 

  

5. Tersedianya wakil bidang 

kesiswaan di sekolah 

 

 

 

6. Tersedianya sanksi 

pelanggar tata tertib 

 

 

 

 

5. Struktur Organisasi Dan Tata Tertib Kerja (SOTK) Di 

Sekolah 

a. Uraian 

 

Organisasi sebagai suatu sistem sosial bergerak dan 

berupaya untuk mencapai tujuan yang lebih ditekankan 

pada bagaimana organsasi mampu bertahan, beradaptasi, 

dan mengendalikan perubahan. Proses ini yang 

memengaruhi perilaku orang yang ada di dalam organisasi. 

Dalam organisasi sekolah, sangat penting dalam 

membentuk struktur organisasi agar visi sekolah dapat 

terwujud dan berjalan dengan baik.
23

 Struktur dalam 

bidang pendidikan dan pengajaran di tiap negara berbeda-

beda. Hal ini bergantung pada struktur organisasi dan 

administrasi pemerintahan negara masing-masing. Di 

Indonesia sendiri, struktur organisasi di bidang pendidikan 

ditentukan dan diselenggarakan oleh pusat secara sentral. 

Di lingkup sekolah, kepala sekolah selaku administrator 

bertugas menyelenggarakan administrasi seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, 

kurikulum, kesiswaan dan ketatausahaan. 

                                                             
23 Ngusmanto, “ Teori Perilaku Organisasi Publik”, Jakarta : Mitra Wacana 

Media (2017). 
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Manfaat atau fungsi dari struktur organisasi sekolah 

itu sendiri adalah supaya terjadi kejelasan tugas dan fungsi 

dari setiap komponen yang tercantum dalam struktur 

tersebut, jika dilihat, maka struktur di sekolah memiliki 

peran sentral yang terdiri dari kepala sekolah, wakilnya, 

guru, wali kelas hingga tu. Semua hal tersebut tidak akan 

memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam sebuah 

organisasi.
24

 Ada yang memimpin dan ada pula yang 

dipimpin. Semua sama-sama memiliki tanggung jawab 

yang besar untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas 

pokok dari setiap komponen struktur organisasi tersebut. 

Dengan mengetahui fungsi dan peran masing-masing 

komponen dalam struktur organisasi sekolah, maka dalam 

pelaksanaannya tidak akan mengalami bentrok ataupun 

kesalahpahaman. 

 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berfungsi 

untuk memfasilitasi dan mendukung pencapaian  misi 

lembaga. Struktur organisasi dan tata kerja dibuat agar 

tidak terjadi tumpang tindih di dalam pencapaian tujuan 

sebuah organisasi.
25

 Sistem organisasi dan ketenagakerjaan 

juga diatur dalam Undang-Undang. Selain itu SOTK juga 

membantu anggota dalam memberikan pemahaman 

mengenai jabatan dan tugas dari jabatan tersebut. SOTK 

memberikan banyak bantuan dalam penggapaian struktur 

organisasi yang diharapkan dan dapat pula memberikan 

pengetahuan perihal kebutuhan dari sebuah organisasi. 

SOTK juga bisa memberikan sebuah penggambaran atau 

deskripsi dari konsep organisasi. Tata kerja atau metode 

adalah  suatu cara bagaimana agar sumber-sumber dan 

                                                             
24 Labitha Amalia Zahra Dkk, “Perancangan Struktur Pendidikan Dalam 

Organisasi Sekolah”, Jurnal AP-FIA UB (2019). 
25 Cita Insaniah Muhammad Dkk, “Penetapan Struktur Organisasi Dan Tata 

Kerja Pada Organisasi Pelayanan Sosial Rumah Cemara Kota Bandung”, 

Prosiding Penelitian & Prngabdian Kepala Masyarakat Vol. 4 No. 3 

(2018) 
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waktu yang tersedia dan amat di perlukan dapat di 

manfaatkan dengan tepat sehingga proses kegiatan 

manajemen dapat dilakukan dengan tepat pula. 

 

SOTK merupakan hal yang sangat penting. Hal ini 

bertujuan agar kegiatan organisasi dapat berjalan secara 

terstruktur. Bagan struktur organisasi yang biasanya 

digambarkan dalam bentuk kotak-kotak dan garis-garis 

menggambarkan hirarki jabatan dan tanggung jawab yang 

dapat menunjukkan  alur pelaporan dan supervisi. 

Keberadaan struktur organisasi pada sebuah organisasi 

dapat mempengaruhi hal- hal berikut ini: 

 

1. Fokus pekerjaan dan sekaligus pemilihan pekerja yang 

sesuai dengan divisi terkait 

2. Tanggung jawab yang akan dibebankan pada setiap unit 

kerja atau posisi jabatan yang ada 

3. Supervisi 

4. Garis komunikasi 

5. Tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan 

6. Pencapaian tujuan organisasi 

 

Organisasi adalah kesatuan sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang 

relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar terus 

menerus untuk mencapai suatu tujuan  bersama atau 

sekelompok tujuan organisasi merupakan sarana untuk 

melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka 

mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan 

sumber daya yang dimiliki. Selain itu, untuk 

mempermudah jalannya suatu organisasi, kerjasama antar 

individu dalam suatu organisasi pun dapat ditindaklanjuti 

dengan adanya pembagian tugas di dalam prosesnya. 

Sehingga tingkat efisiensi dalam pencapaian tujuan 

bersama dapat semakin diharapkan dan terealisasikan. 
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b. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen pengamatan struktur organisasi dan tata kerja 

(SOTK) 

Petunjuk : 

 

1) Lembar ini memiliki tujuan untuk mencatat hasil 

pengamatan mahasiswa pada kegiatan pengamatan 

struktur organisasi dan tata kerja yang diterapkan di 

sekolah yang menjadi tempat observasi. 

2) Lembar ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur 

organisasi dan tata kerja di sekolah. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda ceklis (√) 

pada kolom yang sudah di sediakan. 

 

Tabel 5 

Instrumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja
26

 

Tanggal Pengamatan : 

Nama Sekolah   : 

NO ASPEK PENGAMATAN 
KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Adanya visi dan misi sekolah   

2. Adanya sosialisasi visi dan misi 

sekolah 

  

3. Adanya bagan struktur organisasi 

sekolah 

  

                                                             
26 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 15. 

 

Memfasilitasi dan mendukung pencapaian  misi lembaga 

merupakan fungsi dari  . . . . 

a. Struktur kerja   c. Kultur sekolah 

b. SOTK   d. Manajemen 

Tes Formatif 
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4. Adanya deskripsi tugas untuk 

masing-masing komponen organisasi 

sekolah 

  

5. Adanya sosialisasi program kerja 

sekolah 

  

6. Adanya sosialisasi tata tertib sekolah   

7. Adanya sarana dan prasarana sekolah 

: 

 Sarana  

  

a. Peralatan pendidikan/media 

pembelajaran 

  

 Papan tulis   

 Penghapus   

 LCD   

 Projeckor   

 Speaker   

 Meja   

 Kursi   

b. Buku dan sumber belajar   

 Prasarana   

 
 

  

a. Ruang kelas   

b. Ruang kepala sekolah   

c. Ruang guru   

d. Ruang tata usaha   

e. Ruang perpustakaan   

f. Lapangan olahraga   

g. UKS   

h. Laboratorium   

i. Tempat ibadah   

j. Kantin   

k. Toilet/kamar mandi   
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6. Ekstrakurikuler Sekolah 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Adapun tujuan dalam kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah yaitu untuk membantu meningkatkan pengetahuan, 

kecakapan peserta didik dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor. Serta kegiatan ini diharapkan untuk 

membentuk kepribadian dan kemandirian supaya peserta 

didik lebih berkembang. tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

juga untuk memotivasi peserta didik dalam 

mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya, untuk 

mencapai keberhasilan belajar menjadi peserta didik yang 

memiliki kemampuan dan pengalaman akan dapat diingat 

pada masa depan. 

 

b. Uraian Materi 

Dalam kamus ilmiah populer, kata ekstrakurikuler 

memiliki arti kegiatan tambahan di luar rencana pelajaran, 

atau Pendidikan tambahan di luar kurikulum.
27

 Dengan 

demikian kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di 

luar kelas, dan di luar jam pelajaran (kurikulum) untuk 

menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia, 

yang memiliki peserta didik baik berkaitan dengan aplikasi 

ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam 

pengertian khusus untuk membimbimbing peserta didik 

dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam 

dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang wajib maupun 

pilihan. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan program 

pendidikan yang dilaksanakan dibawah tanggung jawab 

dan bimbingan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah 

seperangkat pengalaman belajar memiliki nilai-nilai 

                                                             
27 Syarifuddin “Ektrakurikuler Pendidikan Agama Islam Konsep Penguatan 

Pendidikan Karakter Dalam Upaya Deradikalisasi Pelajar Dilingkungan 

Sekolah”, Yogyakarta: Daepublish (2018) 
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manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa.
28

 Kegiatan 

ekstrakurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan 

pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap 

muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam dan/atau di 

luar lingkungan sekolah untuk memperluas pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasikan 

nilai-nilai atau aturan- aturan agama serta norma-norma 

sosial, baik lokal, nasional, maupun global untuk 

membentuk insan paripurna. Dengan kata lain, 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar jam 

pelajaran yang ditunjukkan untuk membantu 

perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat, dan minat mereka melalui  kegiatan secara  

khusus  diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di 

sekolah. 

 

Menurut permendikbud RI nomor 62 tahun 2014 

tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah menyatakan bahwa ekstrakurikuler 

adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan 

kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan 

satuan pendidikan, yang mana bertujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, 

kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik 

secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

                                                             
28 B Suryosubroto, “Proses Belajar Mengajar Di Sekolah”, Jakarta: Rineka 

Cipta (2009) 
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Pengembangan potensi peserta didik 

sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional 

tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 

 

Kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan 

dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan 

peserta didik, membantu mereka yang kurang, 

memperkaya lingkungan belajar dan menstimulasi peserta 

didik agar lebih kreatif.
29

 Dalam pelatihan peserta didik di 

sekolah, banyak wadah atau program yang dijalankan demi 

menunjang proses pendidikan, yang kemudian atas 

prakarsa sendiri dapat meningkatkan kemampuan, 

keterampilan ke arah yang lebih maju. Salah satu wadah 

pelatihan peserta didik di sekolah adalah kegiatan 

ekstrakurikuler. 

 

Sehingga melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membantu peserta didik dalam berkarya maupun 

mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya serta mampu menjadikannya jiwa 

yang berkarakter. Contoh kegiatan ektarkurikuler itu 

sendiri yaitu seperti pencak silat, sepak bola, bola voli, 

basket, dan contoh dalam organisasinya seperti paskibra, 

PMR dan pramuka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Slamet Nuryanto, “Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Di SD Al-Irsyad 

01 Purwokerto”, Jurnal Kependidikan Vol. 1, No. 1 (2018) 
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c. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

Petunjuk : 

1) Lembar ini memiliki fungsi mencatat hasil pengamatan 

mahasiswa pada data hasil kegiatan ekstrakurikuler 

yang diterapkan di sekolah yang menjadi tempat 

observasi. 

2) Lembar ini memiliki tujuan untuk mencatat data 

sebagai bahan identifikasi kegiatan pengamatan 

ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah yang menjadi 

tempat observasi. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda ceklis (√) 

pada kolom yang sudah di sediakan. 

 

Tabel 6 

Instrumen Ekstrakurikuler di Sekolah
30

 

 

Tanggal Pengamatan  : 

Nama Sekolah  : 

NO 
KEGIATAN 

EKSTRAKURIKULER 

KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Tersedianya kegiatan ekstrakurikuler  

 

 

2. Tersedianya jadwal pelaksanaan   

                                                             
30 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 20. 

 

Pelaksanaan program di luar sekolah dan lebih berfokus 

terhadap kegiatan secara kelompok seperti ramuka dan 

paskibra merupakan kegiatan  . . . . 

a. Intrakurikuler    c. Ekstrakurikuler  

b. Kokurikuler     d. Inkokurikuler 

Tes Formatif 
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ekstrakurikuler  

3. Adanya pembinaan ekstrakurikuler  

 

 

4. Adanya guru yang menjadi pembina 

ekstrakurikuler 

 

 

 

5. Setiap peserta didik mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler 

 

 

 

 

7. Kokurikuler Di Sekolah 

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Adapun tujuan kegiatan kokurikuler di sekolah adalah 

unutk membentuk karakteristik moralitas peserta didik 

dalam kegiatan dalam ruangan kelas maupun di luar kelas. 

 

b. Uraian Materi 

Setelah mempelajari berbagai program yang ada di 

dalam kegiatan ekstrakurikuler, maka selanjutnya yaitu 

pelajar bisa melakukan pendalaman materi melalui 

kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan 

sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk semakin 

mendalami dan menghayati materi pelajaran yang 

didapatkan melalui kegiatan intrakurikuler. Pelaksanaan 

kokurikuler ini bisa untuk dilakukan secara berkelompok 

maupun juga untuk individu sendiri. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler ini, perlu 

untuk diperhatikan agar menghindari terjadinya 

pengulangan maupun juga tumpang tindih antara mata 

pelajaran satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu untuk 

dilakukan sebagai upaya agar pelajar tidak akan merasa 

berlebihan atas materi pelajaran yang diterima. Jika guru 

memberikan mata pelajaran bermacam-macam dalam 

waktu yang bersamaan, maka hal ini bisa membuat pelajar 

menjadi merasa berlebihan. Tentunya beban berat yang 

dirasakan dan diterima ini bisa mengurangi keefektifan 
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dalam memahami materi pelajaran yang didapatkan 

tersebut. 

 

Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan antar guru 

mata pelajaran perlu untuk diperhatikan dan dibuat dengan 

sebaik mungkin. Tidak hanya mengenai beban yang 

diterima oleh pelajar, tetapi juga sebaiknya menghindari 

agar pelajar tidak perlu menambah pengeluaran biaya yang 

bisa membebaninya. Semakin terbukanya akses untuk 

pelajar, maka akan semakin baik karena bisa meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki. Selain itu, 

perlu juga untuk memastikan bahwa kegiatan kokurikuler 

yang dilakukan masih memiliki keterkaitan dengan 

kegiatan intrakurikuler. 

 

Tujuan mendasar dari adanya kegiatan kokurikuler 

yaitu membantu pelajar agar bisa mendalami dan 

menghayati materi pelajaran yang diberikan. Kegiatan 

kokurikuler perlu untuk dilakukan dengan penanganan 

sistem administrasi yang teratur dan tepat agar bisa 

memastikan bahwa program berjalan dengan cukup baik. 

Selain itu, perlu juga untuk dilakukan penilaian serta 

pemantauan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. 

Contoh dari kegiatan kokurikuler ini yaitu kunjungan 

lapangan, karya wisata, komunitas bahasa, sanggar seni, 

dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk semakin mendalami 

dan menghayati materi pelajaran yang didapatkan melalui 

kegiatan . . . . 

a. Ekstrakurikuler   c. Inkurikuler 

b. Intrakurikuler    d. Kokurikuler 

Tes Formatif 
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c. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen kegiatan pengamatan kokurikuler di sekolah 

Petunjuk : 

 

1) Lembar ini memiliki tujuan untuk mencatat hasil 

pengamatan mahasiswa pada kegiatan Kokurikuler 

yang diterapkan di sekolah yang menjadi tempat 

observasi. 

2) Lembar ini memiliki tujuan untuk mencatat data 

sebagai bahan identifikasi kegiatan pengmatan kokuler 

yang diterapkan di sekolah yang menjadi tempat 

observasi. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda ceklis (√) 

pada kolom yang sudah di sediakan. 

 

Tabel 7 

Kokurikuler di Sekolah
31

 

 

Tanggal Pengamatan  : 

Nama Sekolah  : 

NO KEGIATAN KOKURIKULER 
KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Tersedianya kegiatan kokurikuler  

 

 

2. Tersedianya jadwal pelaksanaan 

kokurikuler 

 

 

 

3. Adanya pembinaan kokurikuler  

 

 

4. Adanya guru yang menjadi pembina 

kokurikuler 

 

 

 

5. Setiap siswa mengikuti kegiatan 

kokurikuler 

  

 

8. Intrakurikuler Di Sekolah 

                                                             
31 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 21. 
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a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

Adapun tujuan intrakurikuler yaitu untuk 

menumbuhkan kemampuan akademik siswa. 

 

b. Uraian Materi 

Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian Intra 

adalah terletak didalam, sedangkan kurikuler adalah 

bersangkutan dengan kurikulum.
32

 Jadi intrakurikuler 

adalah bentuk kegiatan organisasi, kurikulum yang 

program belajarnya disusun melalui kegiatan tertentu yang 

perlu dilaukan anak. Intrakurikuler adalah kegiatan siswa 

disekolah yang sesuai atau sejalan dengan komponen 

kurikulum. Beberapa pendapat tentang definisi 

intrakurikuler, diantaranya adalah: 

 

1) Dr. Rohmad Mulyana dalam bukunya mengatakan 

kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran 

yang sering dilaukan diruang kelas dengan orientasi 

peningkatan kemampuan akademis.
33

 

2) Dr. H.M Daryanto dalam bukunya mengatakan kegiatan 

intrakurikuler adalah pengembangan organisasi murid 

yang efektif disekolah baik dalam pendidikan maupun 

menengah harus dapat menjamin partisipasi murid 

dalam program sekolah yang bersangkutan, program 

pendidikan, program pengabdian masyarakat.
34

 

3) Dra. H Zuhairini dalam bukunya mengartikan kegiatan 

intrakurikuler adalah dilaksanakan disekolah atau 

madrasah yang penjatahan waktunya ditentukan dalam 

struktur program (kegiatan tatap muka terjadwal). 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

                                                             
32 Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 

“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka (1989) 
33 Dr. Rohmad Mulyana, “Mengartikulasi Pendidikan Nilai”, (Bandung: 

Alfabeta 2004) 
34 Dr. H M Daryanto, “Admisnistrasi Pendidikan”, (Jakarta: Rineka Cipta 

1989) 
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minimal yang perlu dicapai dalam setiap mata 

pelajaran.
35

 

 

Kegiatan intrakurikuler berkaitan dengan kegiatan  

proses belajar mengajar. Berkaitan dengan kegiatan belajar 

merupakan sebuah proses yang memungkinkan seseorang 

memperoleh dan membentuk kompetensi, keterampilan, 

dan sikap yang baru. Proses belajar melibatkanproses-

proses mental internal yang terjadi  berdasarkan  latihan,  

pengalaman  dan  interaksi sosial, hasil belajar ditunjukan 

oleh terjadinya perubahan perilaku, perubahan yang 

dihasilkan dari belajar bersifat permanen.
36

 

 

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan proses 

belajar mengajar seperti biasa yang terjadi di sekolah. 

Proses belajar mengajar ini tentunya disesuaikan dengan 

struktur program yang sudah ditentukan untuk bisa 

mencapai setiap tujuan dari pelajaran yang ada. Dalam 

kata lain, kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan 

wajib dan paling utama yang perlu diikuti oleh keseluruhan 

pelajar. 

 

Kegiatan intrakurikuler berjalan dengan dasar 

kurikulum dan kompetensi muatan yang ada dari setiap 

mata pelajaran yang diajarkan. Setiap kurikulum yang 

diberikan sudah memenuhi persyaratan untuk setiap 

jenjang pendidikan yang ada. Mata pelajaran yang menjadi 

kewajiban sudah diberikan jadwal dan struktur yang tepat 

agar bisa memenuhi kurikulum yang ada. Program yang 

berjalan sudah mengatur terkait dengan alokasi waktu 

sehingga bisa terpenuhi dengan baik dan juga mencapai 

tujuan yang diberikan. 

                                                             
35 Drs. H Zuhairini Dkk, “Metodologi Penelitian Agama”, (Solo: 

Ramadhani 1993) 
36

 Nyayu Khadijah “Psikologi Pendidikan”, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada 2017) 
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Pada dasarnya, program intrakurikuler ini menjadi hal 

yang utama dalam melaksanakan program yang ada di tiap 

sekolah. Seluruh guru dan pelajar menjadi pihak yang 

terlibat dalam proses pembelajaran mata pelajaran setiap 

harinya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan intrakurikuler 

ini yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

kemampuan akademik yang dimiliki oleh para pelajar. 

Contoh dari program intrakurikuler ini yaitu keseluruhan 

dari mata pelajaran yang diberikan seperti matematika, 

biologi, fisika, dan lain sebagainya yang diberikan di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen kegiatan Intrakurikuler di sekolah 

Petunjuk : 

 

1) Lembar ini memiliki tujuan untuk mencatat hasil 

pengamatan mahasiswa pada kegiatan pengamatan 

Intrakurikuler yang diterapkan di sekolah yang menjadi 

tempat observasi. 

2) Lembar ini memeiliki tujuan untuk  mencatat data 

sebagai bahan identifikasi kegiatan pengamatan 

Intrakurikuler yang dilakukan di sekolah yang menjadi 

tempat observasi.  

3) Lembar ini dijawab dengan memberikan tanda ceklis 

(√) pada kolom yang sudah di sediakan. 

4)  

 

Kegiatan yang fungsinya untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan kemampuan akademik yang dimiliki oleh para 

pelajar adalah . . . . 

a. Intrakurikuler    c. Inkrikuler 

b. Ekstrakurikuler    d. Kokurikuler 

Tes Formatif 
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Tabel 8 

Intrakurikuler di Sekolah
37

 

 

Tanggal Pengamatan  : 

Nama Sekolah   : 

N

O 

KEGIATAN 

INTRAKURIKULE

R 

KETERLAKSANAA

N 

SUDAH BELUM 

1. Tersedianya kegiatan 

intrakurikuler 

 

 

 

2. Tersedianya jadwal 

pelaksanaan 

intrakurikuler 

 

 

 

3. Adanya pembinaan 

intrakurikuler 

 

 

 

4. Adanya guru yang 

menjadi pembina 

intrakurikuler 

 

 

 

5. Setiap peserta didik 

mengikuti kegiatan 

intrakurikuler 

 

 

 

 

9. Kompetensi Dasar Pedagogik Guru 

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen, dipaparkan 

bahwa “ kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, serta perilaku yang harus dimiliki, dihayati 

dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melakukan 

tugasnya secara profesional.
38

 Sementara itu, kompetensi 

merupakan tindakan yang dilakukan dengan penuh 

                                                             
37 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019) 
38 Tomi Itje, “Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Kelas XI dalam 

Penerapan Kurikulum 2013”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Vol. 

8, No. 1 (2021). 
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tanggung jawab oleh seseorang yang dinilai mampu 

menjalankan tugas atau suatu pekerjaan, itu tertulis dalam 

surat keputusan mendiknas nomor 045/U/2002 tentang 

kurikulum inti perguruan tinggi. 

 

Pedagogik berasal dari bahasa Yunani “paedos” yang 

berarti anak laki-laki dan “aegos” yang artinya mengantar, 

membimbing. Pedagogik merupakan ilmu yang belajar 

mengenai masalah membimbing anak ke suatu arah tujuan 

tertentu sehingga suatu saat mampu menyelesaikan tugas 

hidupnya secara mandiri, dan pedagogik juga merupakan 

ilmu yang mempelajari cara mendidik seorang anak supaya 

menjadi maunisa yang baik.
39

  Dalam Undang-undang No. 

14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan guru yang berhubungan 

dengan peserta didik untuk mengelola proses 

pembelajaran. 

 

Munif Chatib kompetensi diartikan sebagai 

kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang terdiri 

dari, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

pemahaman terhadap siswa evaluasi hasil belajar serta 

pengembangan potensi yang terdapat pada siswa. 

Kompetensi pedagogik berhubungan dengan proses 

pembelajaran, dengan proses pembelajaran yang 

berkualitas dapat mengetahui tercapainya hasil 

perkembangan pembelajaran. Pedagogik juga merupakan 

kegiatan pembelajaran yang membantu untuk mengajarkan 

agar peserta didik menjadi pribadi yang baik, karena itu 

pedagogik disebut juga sebagai cara mendidik yang 

memanusiakan manusia. 

 

 

 

                                                             
39 Imas Kurniasih & Berlin Sani, “Kupas Tuntas Kompetensi Pedagogik, 

Teori Dan Praktik”, (TK: Kata Pena 2017) 
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b. Indikator Kompetensi Pedagogik 

 

Kompetensi pedagogik guru adalah salah atu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam mengajar, 

kemampuan seorang guru untuk mengelola proses belajar 

mengajar yang mendahulukan mementingkan kebutuhan 

dari peserta didiknya. Guru yang menguasai kompetensi 

pedagogik pastinya harus membuat suasana belajar 

mengajar menjadi lebih kreatif dan aktif. Nurfuadi 

menyebutkan bahwa ada beberapa indikator kompetensi 

pedagogik, berikut:
40

 

 

1) Memahami pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan 

2) Memiliki pemahaman terhadap peserta didik 

3) Mampu mengembangkan kurikulum atau silabus 

4) Mampu menyusun rencana pembelajaran 

5) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis 

6) Melakukan evaluasi hasil belajar dengan prosedur yang 

benar 

7) Mampu mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya 

 

Menurut Meutia diantara keempat kompetensi 

terdapat satu kompetensi yang membedakan guru dengan 

bidang profesi lainnya, yakni kompetensi pedagogik.
41

 

Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, 

dimana seorang guru memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan  pembelajaran, baik  dalam mengelola, 

melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi   

pembelajaran. Kompetensi pedagogik ini menuntut 

                                                             
40 Nurfuadi, “Profesionalisme Guru”, (Yogyakarta: Cinta Buku 2020) 
41 Meutia, “Kemampuan Mahasiswa Calon Guru Menerapkan Penilaian  

Kinerja  Untuk  Menilai  Hasil  Belajar  Siswa  Dalam  Pembelajaran 

Matematika”. Jurnal Peluang, Vol 1, No.  2 (2018), 20. 
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seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri 

siswa yang berhubungan dengan pembelajaran, adapun   

kompetensi pedagogik tersebut meliputi: 

 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

3) Mengembangkan   kurikulum   yang   terkait   dengan   

mata   pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memanfaatkan   teknologi   informasi   dan   

komunikasi   untuk   kepentingan 

pembelajaran. 

6) Memfasilitasi  pengembangan  potensi  peserta  didik  

untuk  mengaktualisasi 

berbagai potensi yang dimiliki. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun 

dengan peserta didik. 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

9) Melakukan  tindakan  reflektif  untuk  meningkatkan  

kualitas  pembelajaran. 

 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan 

kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar 

dan guru yang mengajar. Agar proses atau aktivitas 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik, maka guru 

mempunyai peranan yang penting dalam mengantarkan 

peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh 

karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai kompetensi 
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yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. 

Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan 

aktivitas pembelajaran semakin aktif. 

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus 

dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. 

 

Guru yang terampil mengajar tentu harus  pula 

memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social 

adjustment dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat 

penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini 

dikarenakan kurikulum pendidikan harus disusun 

berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, 

program pendidikan, sistem penyampaian, evaluasi, dan 

sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar 

relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. 

Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu 

menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin.
42

  

 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, 

kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak 

didik.
43

 Kegiatan belajar mengajar tersebut dapat berjalan 

sesuai yang diharapkan manakala guru yang mengajar 

dapat mengelolanya dengan baik. Kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran untuk mendidik peserta didik baik 

di dalam kelas maupun di luar kelas disebut kompetensi 

pedagogik. 

 

 

 

 

                                                             
42 Oemar Hamalik, “Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan 

Kompetensi”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 36. 
43 Slameto, “Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), 1. 
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c. Contoh Instrumen Observasi Sekolah 

Instrumen kegiatan pengamatan kompetensi dasar 

pedagogik guru 

Petunjuk : 

 

1) Lembar ini memiliki fungsi mencatat hasil pengamatan 

mahasiswa pada data hasil kegiatan pengamatan 

kompetensi dasar pedagogik guru. 

2) Lembar ini memiliki tujuan untuk mencatat data segai 

bahan identifikasi kegiatan pengamatan kompetensi 

dasar pedagogik guru. 

3) Lembar ini dijawab dengan memberi tanda ceklis (√) 

pada kolom yang sudah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam mengajar, 

kemampuan seorang guru untuk mengelola proses belajar 

mengajar yang mendahulukan mementingkan kebutuhan 

dari peserta didiknya adalah kompetensi  . . . . 

a. Sosial    c. Pedagogik 

b. Profesional     d. Kepribadian 

Tes Formatif 
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Tabel 9 

Instrumen Kompetensi Dasar Pedagogik
44

 

 

Tanggal Pengamatan : 

Nama Sekolah  : 

NO 
ASPEK 

PENGAMATAN 

KETERLAKSANAAN 

SUDAH BELUM 

1. Memahami 

karakteristik peserta 

didik dari aspek: 

 

 

 

 a. Moral  

 

 

 b. Fisik  

 

 

 c. Sosial  

 

 

 d. Kultur  

 

 

 e. Emosional  

 

 

 f. Intelektual  

 

 

2. Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

  

3. Membuat perencanaan 

pembelajaran yang 

sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik 

  

4. Membuat perencanaan 

pembelajaran yang 

  

                                                             
44 Febriyanti dan Sulistiyani, “Buku Pedoman Praktik Observasi Lapangan”, 

(Jakarta: Universitas Trilogi, 2019), 22. 
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sesuai dengan 

karakteristik peserta 

didik: 

 a. Aktif  

 

 

 b. Menyenangkan  

 

 

 c. Student centered  

 

 

5. Melaksanakan 

pembelajaran yang 

inovatif 

 

 

 

10. Kompetensi Dasar Kepribadian Guru 

a. Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru 

 

Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang 

penting dikuasai guru merupakan kompatensi yang 

berhubungan pada karakter personal sendiri yang 

tergambar dari cara dan bertindak serta tindakannya 

sehingga membuat berbeda dari yang lain (Sujarwati, 

Ermita, Nellitawati dan Annisah 2021).
45

 Kompetensi 

kepribadian merupakan kepribadian yang mantap dan 

stabil, dewasa, arif, berwibawa dan berakhlak mulia. 

Pentingnya kompetensi kepribadian guru berpengaruh 

terhadap perkembangan belajar dan kepribadian siswa. 

Studi kuantitatif yang dilakukan (Irawan 2019) 

membuktikan bahwa kompetensi kepribadian guru 

memiliki hubungan erat dan signifikan dengan motivasi 

berprestasi siswa. 

 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan 

individu yang mencerminkan kepribadian sebagai seorang 

                                                             
45

 Sujarwati Dkk, “Kompetensi Kepribadian Guru Di SMKN 10 

Padang”, Jurnal Of Education Administration And Leadership 

Vol. 1, No. 1 (2021) 
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guru. Kepribadian menurut Zakiah Drajat yang dikutip 

oleh Nurfuadi disebut sebagai sesuatu yang abstrak yang 

sulit untuk dilihat oleh mata, akan tetapi dapat diketahui 

lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika 

menghadapi suatu persoalan.
46

 Kepribadian seorang guru 

harus diperhatikan karena guru menjadi idola bagi 

siswanya sendiri. Semua tindakan dan perkataan seorang 

guru akan selalu diperhatikan oleh siswanya sendiri. Oleh 

karena itu seorang guru harus memperlihatkan kepribadian 

yang positif agar mampu memengaruhi siswanya menjadi 

pribadi yang positif juga. 

 

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan 

bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan 

kepribadian yang meliputi empat indikator kompetensi 

kepribadian guru yang harus dijadikan pedoman untuk 

guru. Beberapa indikator dari peraturan pemerintah no 19 

tahun 2005 yaitu: 

 

1) mantap, stabil dan dewasa 

2) Arif , bijaksana, dan berwibawa 

3) berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat 

4) Selalu mengevaluasi kinerja sendiri dan 

mengembangkan diri secara berkelanjutan. 

 

 Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi 

dan Kompetensi Guru menjelaskan kompetensi 

kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu:
47

 

 

                                                             
46

 Nurfuadi, “Profesionalisme Guru”, (Yogyakarta: Cinta Buku 

2020) 80 
47

 Imas Kurniasih Dan Berlin Sani, “Kupas Tuntas Kompetensi 

Pedagogik, Teori Dan Praktik” (TK: Kata Pena 2017) 53 
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1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, 

dan kebudayaan nasional Indonesia. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa. 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, 

rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

5) Menjujung tinggi kode etik profesi guru. 

 

 

Fungsi kompetensi kepribadian guru adalah 

memberikan bimbingan dan suri teladan, secara bersama-

sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan 

motif belajar serta dorongan untuk maju kepada anak 

didik. Untuk meningkatkan kompetensi, guru dituntut 

untuk menatap dirinya dan memahami konsep dirinya. 

Ruang lingkup kompetensi kepribadian guru tidak lepas 

dari falsafah hidup, nilai-nilai yang berkembang di tempat 

seorang guru berada, tetapi ada beberapa hal yang bersifat 

universal yang mesti dimiliki oleh guru dalam menjalankan 

fungsinya sebagai makhluk individu (pribadi) yang 

menunjang terhadap keberhasilan tugas pendidikan yang 

diembannya. Kepribadian yang harus dimiliki guru yaitu: 

 

1)  Self concept 

2)  Self idea 

3)  Self reality 

 

b. Kriteria Kompetensi Kepribadian Guru 

 

Menurut rusman, kriteria kompetensi keperibadian 

meliputi : 

 

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, 

dan kebudayaan nasional Indonesia 
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