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KATA PINGANTAR

Pcngawas pendidikan temasuk Pcnga\'\'as Pendidikan Agama lslam memairkan peranan

penting dalan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu para pengawas perlu memiliki

kualifikasi dan kompetensi.vang memadai dalam menjalanlan tugas kepengawasan.

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah sebagai tenaga kependidikan

mempunyai peran yang sangat strategis di dalam meningkatkan kinelja sekolah melalui

pembinaan dan pengarvasan di bidang akadcnik, sehingga pengawas Pendidikan Agama

Islam pada sekolah mcnengah seharusnya memenuhi kompetensi sebagaimana yang diatur

dalam Perrnendiknas No 12 tahtul 2007 dan Keputusan Menteri Agama RI Nonor 2l1

Tahun 2011..

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah belprestasi adalah pengawas

sekolah menengah yang merniliki kot'npetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik,

kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan. kompetensi sosial

dan secam nyata mampu mcningkatkai mutu sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut,

penga*'as Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah -vang belprestasi sudah

selayaknya diberi penghargaan.

Pemilihan pelga$as Pendidikan Agama lslan] pada sekolah menengah berplestasi

merupakan salah satu bentuk penghargaan da pemerintah bagi pengarvas Pendidikan

Agama Islam pada sekolah menengah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikan di

sekolah binaannya- Melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan

motivasi dan profesionalisme pengarvas Pendidikan Agana Islam pada sekoiah menengai

yang pada akhimya akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pedoman ini memuat pendahuluan, persyaratan pesefia, tingkat dan bentuk penghargaan,

kepanitiaan dan ploses penilaian. \'aktu peiaksanaan dan pembiayaat sefia penutup untuk

meniadi acu.m bagi semua panitia penlclenggara pemilihan di semua tingkatan. Pemilihan

pengaBas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah berprestasi merupakan

kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi pengau'as sekolah menengah.

Kani harapkan pelaksanaan pemilihan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah

menengah berprestasi pada tahun 2012 ini dapat berkualitas baik dalam

penyelenggaraannl a maupun hasilnya, sehingga upaya tersebut dapat mempercepat

tercapainya standar mutu pendidikan nasional.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama memiliki peran pcnting dalam kchidupan n'ranusia d:ur sekaligus menjadi pemandu

dalam upaya meu,Lijudkan kehidupan ,r'ang ben'nakl1a. damai dan bermadabat. Menyadari
pentingnla peran agama bagi kehidupan di Indonesia, maka system pendidikan nasiooal

mengamanatkan Pendidikan Agama sebagai salah satu mata pelajaran -vang rvajib diajarkan

di setiap satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Pendidikan Agama lslam (PAI) di seLolah dimaksudlan untuk peningka&an potensi

spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertak*a
kepada Allah SWT serta bemkllak mulia. Untuk mcnjamin mutu PAI di sekolah diperlukan
pembinaan dan pengarvasan secara terencana dan berkesinambulgan. Dengan pembinaan

dan pengawasan tersebut Pendidikan Agama lslam di sekolah diharapkan lebih efektif dan

Efisien.

Pengarvas Pendidikan Aganra Islam pada sekolah menengah lang meliputi Sekolah

Merengah Pefiama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sckolah Menengah

Kejuuan (SMK) mempakan tenaga kependidikan vang leranannya sangat penting dalam

membina kemampllan profesional pcndidik, tcnaga adminsffasi sekolah, dan kepala sekolah

dalam meningkatkan kiner.ja sekolah.

Mengingat pentingn"va peran pensawas Pendidikan Agama lslam pada sekolah menengah

maka melalui Direktorat Jendeml Pcndidikan lslam, Direktorat Pendidikan Aganra Islam

memprogrankan pemberian penghargaan kepada pengauas Pendidikan Agama Islam pada

sekolah menengah melalui pemilihan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah

menengah berprestasi. Program pemilihan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah

menengah beryrestasi merupakan $ujud perhatian pemerintah atas dedikasi dan prestasi

kerja pengarvas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah. dan dimaksudkar untuli

meiingkatkan notivasi kerja pengar,'as Pendidikan Agama Islam pada sekolah

menengalrsatuan pendidikan dan diharapkall dapat membe dampak yang positif bagi

masyarakat pendidikan terhadap keberadaan pengawas Pendidikan Agama Islam pada

sekolah mellengah. '
Pedoman ini mengacu kepada standar pengau,as Pendidikan Agama Islam pada sekolah

menengah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan agar semua pemangku kepentingan

pendidikan dapat mcmiliki persamaarl persepsi tentang pemberian penghargaan kepada

pengauas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah berprestasi, serta turul

berpartisipasi dalam proses pemilihan sehingga dapat berlangsung dengan baik.

B. I)asar Hukum

Pemilihan Pengarvas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah Menengah Berprestasi

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikLrt.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistcm Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemeintab Nomor 19 TahLln 2005 tentans Standar Nasional Pendidikan:



3. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru:

4. Keppres RlNomo.23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni. llmu Pengetahuan, Pendidikan,

Pengabdian, dan Olahraga:

5. Keprnendikbud Nonor 02651\{./1977 lentans Hadiah Berupa I'iagam. Lencana dan

Uang sebagai Pelaksanaan Kepprcs No. 23 fahun 1976r

6. Kepmenpan Nomor 021,A4eltpat12010 tentang Jabatan Fungsional Pengarvas Sekolah

dan Angka Kreditnya:

7. Pemrendikras Nomor 36 tahun 2010 tentumg Organisasi dan Tata Kerja Direktorat

Jenderal Pendidikan Menengah;

8. Permendiknas Nomor I 2 Tahun 2007 tentang Standar Pcngarvas Sekolah/Madrasirh.

9. PeEturan Peme ntah Nomor 74 Tahun 2008 tel1tang Guru.

10. Permendiknas Nomor 39 'l'ahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan

Pengar?s Satuan Pendidikan.

11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan

Standar Nasional Pendidikan Agama Isiam pada Sekolah..

C. Pengertian

1. Pengau,as Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah adalah Guru Pegarvai

Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan ftrngsional pengarvas Pendidikan Agama

Islam yang tugas, tanggungla\\ab dan wewcnangnya melakukan pengalvasan

penyelenggaraan Pendidikan Agama lslam pada sekolah. Jabat.u penga\&as adalah

jabatan fungsional sehlngga untuk nremangku jabatan pengawas hams sudah pernah

berstatus sebagai pendidiUguru dan/atau kepala sekolah'u'akil kepala sekolah.

2. Penga\ias Peudidikan Agama lslama pada sekolah menengah beryrestasi adalah

pengarvas sekolah menengah ,vang memiliki kompetensi kepribadian. kompetcnsi

supen'isi manajerial, kompctensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan,

kompctensi penelitian pengembangan, kompetensi sosial .vang tinggi dan secara nyiita

mampu meningkatkan mutu pendidikan dan marnpu membe manfut bagi masyarakal

luas.

D. Tujuan

Tr.rjuan pemberian penghargaan adaiah sebagai berikut.

1. Meningkatkan prestasi, kine{a, dan motivasi kerja pengawas sekolah menengah.

2. Meningkatka[ harkat dan ma abat pengalvas Pendidikan Agama Islama pada sekolah

menengah sebagai ienaga kependidikan lang profesional.

3. Meningkatkan rasa perca)a diri pengawas Pendidikan Agama Islama pada sekolah

menengah dalam mengemban langgungjawab sebagai tenaga kependidikan

4. lr4emberikan pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi pengawas Pendidikan

Agama Islama pada sekolah mcnengah atas kemajuan sekolah di tilayah tugasn,va.

5. Membe kan kesempatan kepada pengawas sekolah menengah untuk

mengaktualisasikan dirinya sebagai pengarvas profesional.

6. Mendorong keatifitas penga*as sekolah dalam menciptakan suasana sekolah yang

kondusifbagi para pendidik, pescrta didik dan tenaga kependidikan



7. lr4enemukan model pengarvas sekolah menengah yang dapat menjadi teladan bagi
pengarvas Pendidikan Agama Islama pada sekolah menengah lainn),a.

E. Asas-nsas

Agar pemilihan pengawas Pendidikan Agama lsiam pada sckolah menengah berprestasi ini
dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan )ang ditetapkan. maka dalam penyelenggaraannya

dilandasi oleh asas-asas sebagai berikut.

1. Asas penghargaan: pada prinsipnya penga*as Pendidikan Agama lslam pada sekolah

menengah menjalankan tugas sesuai dengal bidang tanggung iax,abnya. Namun, dalam

melaksanakan tugas tersebut penga\tas Pendidikan Agama Islam pada sekoiah

menengah perlu berupaya untuk mengoptimalkan pengabdian, prestasi, dedikasi, dan

loyalitasnya. Artirya. pengawas sekolah menengah perlu selalu berupa-va untuk

mengabdi dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan upaya yang terus-menerus itu,

pengawas sekolah menengah la,vak mendapat penghargaan (re\\,ard) sebagai uujud
perhatian, pengakuan. dan rasa terima kasjh da peme ntah.

2. Asas keadilan: dalam memberikal penghargaan kepada pengawas Pendidikan Agama

Islam pada sekolah menengah beercstasi pemerintah memberikannya secara adil.

Artinya, pemberian penghargaan semata-mata didasarkan pada pertimbangan tingkat

prestasi, pengabdian, dedikasi, dan loyalitas.

3. Asas akuntabilitas: dalam memberikan penghargaan kepada pengawas Pendidikan

Agama lslam pada sekolah menengah berprestasi, penierintah menerapkan asas

akuntabilitas. Artinya, pemberian penghargaan dilaksanakan nelalui penilaian yang

terbuka, objektif, danjujur dengan mengikutsertakan semua pihak yang relevan.

4. Asas transparansi: dalam memberikan penghargaan kepada pengawas Pendidikfll

Agama Islam pada sekolah menengah berprestasi, pemerintah menerapkan asas

transparansi. Atinya, pemberian penghargaan didasarkan pada keperca-vaan kepada

keman'rpuan aparat maupun pengampu kepentingan di lapangan dalam melakukan

penilaian secara objektif dan terbuka.

5. Asas motivasi dan promosi: dalam memberikan penghargaan kepada pengarvas

Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah be.prestasi, pemerintah menerapkan

asas motivasi dan promosi. Artinya, pembedan penghargaan difokuskan pada penilaian

aspek-aspek yaig mendo.ong dan meningkatkan kinerja kepengawasan, pengabdian.

kesetiaan, kedisiplinan, dedikasi dan loyaiitas. yang diharapkan dapat meningkatkan

karier pcngawas Pendidikan Agama lslam pada sekolah menengah.

6. Asas non-diskriminasi: dalam membcrikan penghargaan kepada pengarvas Pendidikan

Agama Islam pada sckolah menengah berpreslasi, peme ntah menerapkan asas non-

diskiminasi. Artinya. semua penga\\'as sekolah menengah yang befiugas di seluruh

wilayah NKRI mendapal kesempatan yang sama untuk diseleksi dan ditentukan sebagai

pcngawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah beryrcstasi, tanpa

memandang latzr belakang agama, suku, ras, golongan, maupunjenis keJamin.

7. Asas profcsionalisme: dalam mcmberikirn penghargaan kepada pengawas Pendidikan

Agama Islam pada sekoiah nencngah berpreslasi, pene ntah menelapkan asas

profesionalisme. Ar1in,va, penghargaan yang diberikan kepada pengawas didasarkan



pada kemampuan dalam rnelaksanakan tugas pokok dan fungsinva secara krcatif clan
inovatii'.

F. Nlanfaat

Manlaat pemiiihan pengawas Pendidikan Agarna Islam pada sekolah mcnengah berprestasi
adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya kemampuan pengawas Pendidikan Agama Islan pada sekolah menengah
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

2. Meningkatnya profesionalismc pengal\,as Pendidikall Agama Islam pada sekolah
menengah.

G. Sasaran

Pemilihan pengau,as Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah berprestasi tingkat
nasional diikuti pengarvas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah dari 33
provinsi di seluruh Indonesia. Setiap provinsi diharapkan dapat mengirimkan sebanyak-
ba:ryaknya pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah ke Panitia
Pemilihau Pengawas Pendiclikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Belprestasi.



BAB II
PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN PENGAWAS

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH MENENGAH
BERPRESTASI

A. Perslaratan Umum

Pemyaratan umum pesefla Pemilihan Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah Betprestasi,

adalah sebagai berikut.

(1) Beriman dan bertak\\'a kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Setia dan taat kepada Parcasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(3) Masa keia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai pengalr'as Pendidikan Agama

lslam pada sekolah menengah.

(4) Sehatjasmani dan rohani dibuktikan dengan surat ketemngan dokter.

(5) Memiliki moralitas, kepribadian, dzur kelakuan yang baik.

(6) Mempunyai prestasi keda yang unggul.

(7) Dapat dijadikan parutan oleh pcndidik. tenaga kependidikan. dan masyarakat.

(8) Memiliki komitmen dan tanggungja$ab yang tinggi.
(9) Belum pemah terkena hukunan disiplin pegawai.

B. Pers"Yaratan Khusus

Persyaratan tr$usus peserta Pemilil]an Pengarvas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Menengah Belprestasi memiliki kompetensi sebagai berikut.

(1) Kompetensi kepribadian.

(2) Kompetensi supcrvisi akademik.

(3) Kompetensi evaluasi pendidikan.
(4) Kompetensi penelitjan pengembangan.

(5) Kompetensi sosial.

C. Kisi-kisi Penilaian Pengarras Sekolah Menengah Berprestasi

Penilaian pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah berprestasi, meliputi

kompetensi sepertj pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Kompetensi Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah Menengah Berprestasi

Penclitian
Pengcmbangan

o5%)

Sosial
(rs%)

Penga\Yas PAI pada

sekolah nrenengah

Kenrih,diatr IsuP:ni:l
(ts".)

Evrlursi
Pendidikan

(s%)

KoInpctensi

Tingkat

l



Kompctensi yang dillraikan pada Tabel 1 teNebut dideskripsikan dalam bentuk kisi-kisi
penilaian seperti pada Tabel 2 bcrikut.

Txbel 2. Kisi-kisi I'enilaian Penga$as Sekol:rh Nlenengah Berprestasi

Dimensi Kompetensi Kepribadian

No Kompetensi Aspek yang Diukur Deskripsi Metode
Pcnilaian

Memiliki ranggung
jawab sebasai
penga$,as sekolah
Menengah Aatua n
pendidikan

bersikap objektil
dalam

penilaian terhadap
kinerjapendldik
dan tenaga
kependidikan di

Ada kejujura" dan

penilaian

- suru
(Lampiran l)

- kepsek
(La'npnan 2)

(Lampiran 3)

Skala Iim penilai

2. Kemampua'r
bersikap adil dan
bijaksana dalam
menganbil

Dalam

sekolah dapat
bersikap adii dan
bijaksana.

guru
(Lampiran I )

- kepsek
(Lamriran 2)

(Lampnan 3)

Skala
penilaian

l-im penilai

3. Kemampuan

menjalankan tusas

Bersikap dewasa,
guru
(l-ampiran l)

(Lampiran 2)

(Lampiran 3)

Skala
penilaian

'Ijm pelrilai

,1. Kemampuan

kualitas kerjayans
dapar
dipertansgung

Adanla kualiras
kerja ),ang

Kuesioner
- Suru

(Lampirar l)
- kepsek

(Lampiran 2)

(Lampiran 3)

Skala
peniiaian

Tim penildi

5. Kemanrpxan

tugas dengan baik
- gurLr

(Lampiran L)

(l-ampiran 2)

(l.ampiran l)

Skala
penilaian

Tim penilai



No Xompetensi Aspck )ang Diukur Dcskrip!i Nlerode
Penilaian

Alat

) Kreatifdalam

masalah baik

-vang berkaitan
dengan
kehidupan
pribadinya
maupu, tugas-

bekerja dan

masalah baik yang

kehidupan
pribadinya

lugas profesinya

Selalu lnenc:rri dan

yang mudah.
- suru

(Lampnan l)

(Lampiran 2)

(Lampimn 3)

Skala Tifr
penilaian penilai

2 KenampuaD
apa ,,-ang dirasakan
pendidik dan
tenaga
kependldikan di

_ guru
(Lampiran l)

(Lampiran 2)

(Lampiran l)

Skala Tim
penilaian ipenilai

l. Kemampuan
Bersikap

dan melaksanakan
lLtgas

Mensosialisasikan
program kerjanya

rugas

Kuesioner
- gun'

(Lampiran 1)

(Lampnan 2)

(Lampiran 3)

Skala lTinl
penilaian lpenilai

I Nlemiliki rasa
ingin tahu akan
hal'hal baru
tentang pendidikan
dan ilmu
pengetahuan.

teknologi dan seni
yang menunjaig
tugas pokok dan
tanggung

.jawabnya.

1. Kcmampuan

dni dalam bidans
iptek yang
dilandasi dengan
imraq.

Kemampuan )-.ang
terus ditingkatkan
Seiring dengan

yang dilandasi
dengan imtaq.

- gnru
(Lampnan l)

- kepsek
(Lampjmn 2)

(Lampnan 3)

Skala 'hn
peniLrtJLr tenilai

i

2. Kemampuan
mengembangk,rn
diri dalam bidang
kurikrilum tingkat
satuan pendidjkan
(KTSP)

melnbinrbirrg

KTSP.

Kuesioner
- gurlr

(l,amplran 1)

(Lampi,an 2)

(Lampnan i)

Skala T m
penrhian llcnilai



mengembangkan
diridalam bidang

intbrlrlasidan seni

Mampu

tcknologi
guru
(Lampiran l)

(Lanpiran 2)

(Lampnan 3)

Skala
penilaian

Tim
pcnilai

Menumbuhtan
motivasi kerja
pada dirinya dan
pada

pendidikan

dalaln nremorivasi
kerja padadirin)a
sendiri dan pxda
pengampu
kepentingan

Keberhasilrn

motivasi
dirinya dan
pengalnpu
kepentingan

Kuesioner
- suru

(Lanpnan l)

(Lampnan 2)

(Lampiran 3)

Skala Tnn
penilai

2. Kema'npuan

sikap dan tindakan

Dapat
dijadikan ' guru

(Lampnan l)

(Lampiran 2)

(I-anitiran 3)

penilaian
Tim

Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik

No Kompetensi Aspek yang Diukur Indikator N{etode
Penilaian

1 Memahami
konsep, prinsip,

kamkteristik, dan

perkembangan tiap
bidang
pengembangan
mara pelajaran'di
Sekolah

dan prinsip,leori
dasar, karakteristik,
dan perkembangan
mata pelajaran di

Men-jelaskan
konsep, prinsip,

bidang tugas /

yang diampu

Materi

(l.ampiran 4)

lvl:ueri soal

pada

Tim penilai

2. Memahami
konsep, p nsip,
teori / teknologi,
karakteristik,
dan

bimbingan liap
bidang
pengembangan

Kemampuan

prinsip, teori,
karakteristik

bimbingan tiap
bidans
pengembansan
dan malapela]aran di

Menjelaskan
konsep, prinsip.
teori, karakterhtik

binbr,rgan di
bidang tugas 1

pelajaran yang
diampu di sekolah

Materi

(Lampirarl)

Materi soal

lndikator

Tim penilai



Membimbing
guru daian

tiapbidang
pengenbangan
di sekolah atau

ptusip-prinsip
pengembangan
KTSP

mcmbimbing
guru dalam

tiap bidang
pengembangan I

prinsip prinsip
pengembangan
KTSP

L Menlelaskan
lan+ah-langkah

silabus

2. Menrbimbing
gu.u dalam

3. MenjclaskaD
prinsip-prinsip

KSlP

4. Membimbins
guru dalam

KTSP

Membimbing gxflr
dalam memilih
dar menggunakan
straregi/merodel
reknik
pembelajaran /
bimbingan yang
dapat
mengembangkan
berbaga; polensi

bidang
pei)gembangan
mala pelajaran

Membmbing lKemampL,an
gxru dalam ll\aembrmbing gu,u
men$sun renrana ldalam men) usun
pelaksanaan ' lRencana
pembelajaran lpembehjaran
(RPP) untuk lmata pelaiaran i
tiap bidang lbimbingan
pengembangan

di sekolah arau
mata pelajaran

guru daiam penilaian
(La'npnan5)

Kernampuan
dalam membimbing
guru untuk memilih.
menggunakan
slrategl/metodel
teknik pembelajaran/

binibingan )ang

l. Mcncntukan
stmtegi
pembelajaran

dasar yang
diajarkan.

2. Menyusun
program
bimbingan guru

strategi

bimbingan

Dokume.,lbukli

Dokumen,/
bukli fisik

iuateri

i l,tateri soat

lim pcnilai

:mengacu
pada

lrdikalor

Materi

(Lampira,r4)

llndikaior

penilaian
(Lalnpiran5)



Membimbing
guru dalam

kegiatan

bimb gar (di

da atau di
lapangan) tiap

)ang relelan di

1.

2.

mcmbimbing
guru daiam

kegialan

bimbhgan (di

lapansan) tiap

yang relevan di

Menyusun
program
bimbingan mata
pelalaran/
bimbingan (di
kelas.
laboratoriun,

Menilai guru
dalam

pembelajarad
bimbingan (di

dan akhir)

Dokumenl
huklifisik

Materi

(Lampi,an4)

Matei Soal

pada

penilaian
(lamp 5)

I irn

I

1 Membimbing
guru dalam
nenselola.

mengembangkan,
dan menggunakan
medja pendidjkan
dan fasilitas
pembelajaran/
bimbingan tiap
bidang
pengembangan

Kemampuan Memberi contoh
nrembimbrng !1rrutenrang
guru dxlam teknik
nrengelota. mera\var nrengelola.
dan menssunakan lme,a$at d11'

nrediapendidik lm€nscun*an
dalam pembelajaraD, lrnedia dan fasilitas
bimbingar. pendidikar dalanr

Pembelaiarani
bimbingan.

DokumeI"J
bukti fisik

Materi Tim
*a'ran.aro lp*ir,r
fl amtirintl

(Lamfirdni)

8 Memotivasi

exru dalam

teknologi
infomasi untuk
pembelajaran,/
bimbingan tiap
bidans
pengembangan

Kemamnudn N'lemb(ri.ontol,
memolr\ ssrgr ru carr men.-gunskan
dalam memanfaatkan 

I 
Teknologi

tel,nologi rntbrmasr iiriorrnas dilam
dalam pembelaiorrn I pembelaiaron

birnbinsan. lti.ling",

\lateri lim
\ asancara tenlldi
(fampuan4)



Dimensi Kompetensi Evaluasi Pcndidikan

No Kompetensi Aspek tang Diuliur
M.tode , Alatln,litrlor ' _:":' ":-: Penitri

1 Mcnguasai
filosofi, dan

pendidikan

memahan1i filosofi

pendidikan

1. Menjelaskan
sejarah da'r

pendidikan.

2.N4enjelaskan
undang-undang
dan kebijakaD
pendidikan

Materi

(Lampjran 4)

Materi soal

kepada
undang-
undang

Men),usun kriteria
dan indikator
keberhasilan
pendidikan dan

bimbingan tiap

mala pelajaran

)ang rele\an di
sekolah.

kiteria dan

indikator

pendidikan

Mernbimbtus
guu dalam

aspek-aspek
yang penting
dalam
pembela.jarad
bimbingan tiap

membinbing
guru daiam

aspek-aspek
yang dinilai
dalarn

bimbingan tiap

pelajarar yang

LMengidentifikasi
kileria
keberhasilan
pendidikan.

2.Men)usun
indikaloi

pendidikan dan

bimbingan.



Kompetcr\i Aspek yang Diukur

4 Nr.nilaikincrja

kherja guru
dan stafsekolah
lainnya dalam

lugas pokok dan
tanggung a\r'abn] a

m€ningkalkan
mutu pendidikan

bimbingan pada

matapelsjaran
yang rclevan di

kine{a guru

dalam melaksanakan
lugas pokok dan

targgungau.abnya
untuk meninglalkan
mutu pendidikan

bimbingan di

hasilpcnilaian

sekolah, guru

Dokurnenr
Buktilisik penilaian

(Lampiran5)

Tim

5 Memanlau
pelaksanaaD

bimbingan dan
hasilbelajar

menganalisisnya

binbingan tiap
mata pelajaran

dalan runpun

yang rele!an di
sckolah

Kemalllpuan

pembelajara
bimbinsan dan
hasil belajar

menganalisis unluk

bimbingan

l. Melaksanakan

bimblngan

3

Melaksanakan

hasil bclajar

Menganalisis
hasilbelajar

Dokumenl
Bukrifisik penilaian

(Lamp an5)
penilai

u Me bina guru
dalam

hasil penilaian
untuk kepentingar
pendidikan dan
pembelajarani
bimbingan tiap

yang relevan di

membina gxru

hasil penilaian untuk
kepentingan
pendidikan dan

bimbingan

LMenganalisis
hasil penilaian

bimbingan

Dalam

hasil

Maieri

(Lamplana)

Materi soal

pada

Tim
penilai



No Aspek yang Diukur lndikator Alat
Penilaian

Penilai I

J N4eneolah dan
nenganalisis data
hasil penilaian
kinerjakepala
sekolah, kinerja
guru dan slal
sekolah di sekolal

hasilpenilaian
kinerja kepala
sekolah, kineia guru

dan staf sekolah

LNlengidentifikasi
hasil perilaian
kinerja kepala
sekolah, gxm,

2.Mendeskripsikan
hasil penilaian
kineia kepala
sekoldh, guru.
dan srafsekolah.

3.Men) nnpulkan
hasilpenilaian
kincrja kepala
sekolah. guru,
dan slafsekolah.

Buktifisik penilai.tn
(Lampnan5)

Tim
Denilai

Dimensi Kompetensi Penelitian Pengembangan

No Kompetensi Aspek tang Diukur lndikator Metode
Penilaian

Penilai

1 Menguasai
berbasai
pendekatan.
jenis. dan mebdc
penelilian

Kemampuan menulis
tentang berbagai
pendekatan,jenjs.

Menuliskan
berbagai
pendekatan.jenis.

Skala Tim
peniiajan Pcnllai
(tampirdn 5l
(Lanpnan 6)

i

2
rnasalah
kepengawasan
yang penting ,
diteliti, baik untrk
keperluan tugas
pengawasan,

pengembangan

karim),asebagai
pengawas

Menentukan pioritas
Masalah
kepengawasan yang
penting ditelilibaik

tugas penga\rasan.

pengembangan
karimya sebagai
pengawas.

Mengidentifikasi

yang penting
diteliti baik untul(
keperluan tugas
pengawasan.

pengembangan
karimya sebagai

Skala
penilaian
(Lamp aD 5)
(Lampiran 6)

Tim
P.nilai



-1 Menyusun
proposal penelitian
pendidikan,
baik propoial
penelitian
kuaiitatifmaupun
proposal penelitlan

pendidikan. balk

kuantilatii

Ven_vusun

pendidikan baik

lkala

Lampiran5)
l.ampiran6)

lim

4
penelitian
pendidikan untuk

pendidikan, dan

kebljakan
pendidikan yang

tugas pokok
tanggungja$ abn_va

l(emampuan

penelitian
pendidikan

masalah pendidikan,

kebijakan pendldikan

bagi tugas pokok
iansgungiawabnya.

Melaksanakan
penelitian
pe.didikan unruk

pendidikan, dan

kebijakan
pendidikan yarg
bennanfaar bagi

tanggung

Laporan
penelirian

Skala
peniLaian

il-ampnan5)
il-ampirar6)

Iim
rcnilai

5 Mengolah dan
menganalisis
datapenelilian
pendidikan, baik
data kualitalif

menganalisis
data penelftian
pendidikanbaik

maupun kmntimtif.

Menganalisis
data penelirian
pendidikanbaik
secara ku alirarif

penelitian
Skala
penilaian
(Lampiran5)
(Lampfan6)

lim
prnilai

6 Menulls Karya
Iulis llmiah (KTI)
dalam bidang
pendldikanl

Kemampuan menulis
KTI dalam bidang
pendidikanl

MenLrlis KTI
dalam bidang
pendidikanr

untuk Derbaikan

Dokumen/'bukti
tlsik karya tulls
iLmiah, dan
paparan KTI

Skala
penilaian
(Lampirar5)
(Lampiran6)
(Lampiran l0l

l'inr
p.nilar

7

pedomanlpenduan

modul yang
diperlukan untuk

MenFsun pedomar/

buku/modulyang
diperlukanuntuk

Men),usun

modul yang
diperlukan untuk

Modul Skala
penilaiar
(Lanlpirans)
(Lampiran6)

Tiin
peDilai

8 Memberikan
bimbingan
kepada grru
tentang peneliriaD
tlndakan kelas
baik

Kemampuan
Ivlembimbing gnru

reniang penelitian
tindakan kelas balk

sekolah.

Membnnbing
guru tentang
peneiiiian iindakan
kelas baik

pelaksanaa.nya di

Modul/
bukti fisik

Skala
Penliaian
(Lampirans)
(Lampiran6)

Tirn
penilai



Dimensi Kompetensi Sosial

No Aspeklrng Diuk r lletode
lrcsl.nnsr ,"o.1"1", I ,-,','

Bekerja sana
dengan berbagai
pihak dalam
raneka
meningkatkar
kualitas diri untrk
dapat

tugas dan
tanggung
jawabnya.

KemampuaD bekerla

berbagai pihak
dalam
raneka
nrenirgkalkan
kualitas diri dan
proiesin)a

l.Meningkatkan
kualitas diri

dengan pihak
lain dalam
kegiatan -
kegiatan yang
telah dilakukan

ivampu

berbagai
masalah yang
lerjadidi
sekolah atau di

Mampu

aktifdalam

di lingkungan
ke{an}a

lingkungan
lempat
tjnggaln)ra

- guru
(LampiranT)

(Lampnar8)

Gampnan9)

Skala lim
penllaian lren ai

skara ]

(Ldmrirdn 5r 

L

I

I

l

2 Akifdalam
kegiatan asosiasi

pendidikan.

untuk aktifterlibat
dalam organisasi
profesi.

sepefii APSI, ISPI
MKPS,KKPS

- guru
(LamplranT)

Gampnan8)

(Lampira,19)
- BuktiFisik

Skala
Penilaian
(Lampjran 5)

2. Kemampuan
berorganisasi
dalam kegiatan
sosial, agama,
senj, olahraga dan

Aktifdalanr
organisasi
dalam bidang
sosial, agama
seni, olahraga

(LampiranT)
- kepsek

(Lampnans)

Gampnane)
' BukliFisik

Skala
Penilaian
(Lanrpi,rn 5)



C.

D-

Pers]amtan Dokumen dan Bukti-Bukli Fisik

(l) Biodata peseda dilengkapi pas fbto berwarna dengirn ukuran 4x6 sebanlak 3 (tiga)

lembar.

(3) Foto cop,\' SK jabatan lerallir.
(.1) Dokumen hasil kepengarvasan dimensi kompetensi 1 (satu) eksemplar meliplLti

scbagai berikut.
(a) Kompetensi supervisi akademik selama 2 (dua) tahun terakhir.
(c) Kompetensi evaluasi pendidikan selama 2 (dua) tahun teraklir.
(5) Dokumen penelitian pengemhangan meliputi sebagai bedkut.

(a) Karya tulis ilmiah tentang kepenga\tasan selama ,1 (empat) tahun tcrakhir.

(b) Karya tulis ilmiah tentang kepengawasan untuk dipaparkan (rangkap 3).

(6) Dokumen kompelensi sosial selama 4 (empat) tahun lemkhir.

(7) Esei deskipsi diri dengan judul: lr'lengapa Sala La.vak sebagai Pengawas

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Ilcrprestasi? Diketik maksimal 5

halaman kuado, 2 (dua) spasi, font 12, Times Neu Roman. Esei iai digunakan

sebagai pelengkap materi wawaicara (rangkap 3).

Dokumen dan Bukti-Bukti Fisik yang dikirim ke panitia dijilid dengan salDpul

berwama:

(1) hijau bagi Pengawas SN4P.

(2) kuningbagi Pengawas SMA.
(3) merah bagi Pengal\'as SMK.



BAB III
KEPANITIAAN DAN MEK-{NISME

PEI,AKSANAAN

A. K.EPANITIAAN

Panitia Pemilihan Pengawas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah Menengah

Beryrestasi dibertuk dengan Surat Keputusan Direktur Pendidikan Agama Islam.

B. TUGAS PANITIA

Tugas panitia adalah:

Mensosialisasikan pelaksanaan lomba Pemilihan Pengarvas Pendidikan Agama

l.lrm prJa Sclolch Venengah Berprc.ra:i.

Menyeleksi peserh lomba Pemilihan Pengauas Pendidikan Agama Islam pada

Sekolah Menengah Be.preslasi, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan

Menetapkan pemenang lomba I. II. III dan Harapan bagi Pengawas Pendidikan

Agama Islam pada Sekolah Menengah Berplestasi.

C. I\OI'ANISMtr PENIILIHAN

Mekanisme pemilihan diatur sebagai berikut:

1. Usulan calol peserta lomba Pemilihan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada

Sekolah Nlenengah Berprestasi diajukan langsung kepada Panitia pusat dengall

mengirimkan dokumen dan bukti-bukti fisik sesuai pers-\''.amtan yang telah

ditentukan kepada panilia dengan alamat:

Pflnitia Pcnilihan Pengalas Pendidikan Agama lslam pada Sekolah Menelgah

Berprestasi; Direktorat Pcndidikan Agama Islam. Ditjer Pendidikan Islam,

Kementerian Agama RI,.Ialnn Lapangan Banteng Barat Nomor 3-,1 Jakarta

Pusat, TelpoD/Fax. 02'l -381 l1 72

Dokumen dan Bukti-bukti fisik dikirimkan kc Panitia sclambat-lambatnya pada

pekan a*al bulan Juli 2012 dengan stempel pos.

Dokumen dan Bukti-Bukti fisik dibendel dan diberi sampul u,ama kr.milg;

Dokumen dan Bukti-Bukti fisik yang diterima olch Panitia akan dilakukan seleksi

administrasi untuk melihat kesesuaian dengan persl-aratan dan kriteria pada

).

3.

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

pedoman pen)elenggaraan lomba Pemilihan Pengarvas Peididikan Agama lslam

pada Sekolah Menengah Berprestasi.

Dokumen dan Bukti-Bukti fisik yang lolos scleksi administrasi akan dinilai oleh

suatu Tim Penilai untuk mcmilih dan menentul'an sejumlah Dokumcn dan tsukti-

Bukti Fisik terbaik sebagai finalis/nominator selambatlambatnya pekan ketiga

bulan Juli 2012.

Peserta yar1g telah ditetapkan sebagai nominator/finalis, selanjulnya akan diundang

Panitia untuk mengikuti proscs pelilaian tahap kedua dengan mela]ui studi

dokumen, u'awancara, presenlasi dan verifikasi untuk ditetapkan sebagai pemenang

I, II, Ill dan l.larapan pada pekan keempat bulan Juli 2012..

Pemenang l, ll, Ill dan Harapan pada masing-masing jenjang akan ditetapkan

melalui Suat Kepulnsan Menteri Agama RI.

Kepulusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Pemenang I, II, III dan Harapan akar dipanggil oleh Panitia untuk menghadiri

upacara penyerahan hadiah dan penghargaan penenang.

8.

9.



BAB IV
PENII,AI AN

A" TAIIAPAN DAN OBYEK PtrNILAIAN

Tahapan Seleksi

Proses pelaksanaan penilaian dilakukan nrelalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a Pra seleksi edalah seleksi administasi untuk melihat kesesuaian Dokumen dan

Bukti-Bukti fisik dengan pe.syaratan dan kiteria pada pedoman

pelyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada

Sekolal Menengah Bcrprestasi Tahun 2012.

b, Selehsi tahdp pertama, dilakukan terhadap Dokumen dan Bukti-Bukti flsik

peserta yang akan dinilai oleh suatu Tim Penilai urtuk memilih dan menentukan

sejunlah Dokumen dan Bukti-Bukti Fisik terbaik sebagai finalis/nominalor' Para

finalis akan diundang ke Jakafia untuk mengikuti seleksi tahap kedua pada pekan

keempat bulan Juli 2012. Julnlah llnalis secara keseluruhan sebanyak 6 orang.

c. Seleksi tahap kedua, dilakukan oleh Tim Penilai Ahli terhadap fiualis untuk

menentukan kebenaran dan keaslian Bukti-llukti Fisik para ftnaiis, atau hal-hal

baru yang inovatif dan spesilik, serta mengungkap keberhasilan dilakuk.ul

Penga$'as PAI di sekolah Menengah. Seleksi ini dilaksanakan melalui

wa\4ancara, presentasi. demontrasi dan penggunaan alat evaluasi lainnya untuk

nenetapkan pemenang Pengau,as Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Menengah Beryrestasi.

B. PELAKSANAAN PENILAIAN TAI{AP PERTAMA

1. Tim Perilai

Tim Penilai seleksi tahap peftama, yaitu untuk menentukan finalis Pemilihan

Pengalvas ' Pendidikan Agama lslam pada Sekolah Menengah Berprestasi

berdasarkan Dokumen dan Bukti-Bukti fisik, terdiri atas pejabat di lingkungan

Depaftemen Agama, dosen, dan unsur lainnya yang mempunlai

spesialisasi/keahlian sesuai dengan bidang tugas Penga\\'as PAI yang dinilai Tim

penilaj tersebut akan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibanlu oleh seorang Wakil

Ketua dan seorang Seketaris. Setiap Dokumen dan Bukti-Bukti fisik akan dinilai

oleh 2 (dua) orang peniiai.

2. waktu Penilaian

Pelaksanaan seleksi tahap pcnama diperlukan \\'aktu 3 (tiga) hari.

Format penilaian tahap pertama terlamplr



C- PFJI,AKSANAAN PENILAIAN TAHAP KEDUA

1. Tirn Penilai

Tim penilai seleksi tahap kedua tcrdiri alas pakar pcndidikan. \\id)as\rara. doscn

tlan unsur lainnla yang menrpullai spesialisasilkeahlian sesuai dcngan bidirng

tugas gulu PAI

2. waktu Penilaian

Pelaksanaan seleksi tahap kedua diperlukan u'aktu 2 (dua) hari.

3. Sasamn dan Komponen Penilaian

a) Penilaian tahap kedua dilakukan terhadap 12 finalis untuk menentukan

pemenang Pemilihan guru PAI berprestasi dalam penggunaan alat peraga

dengan rrengacu kepada 6 (enam) komponen penilaian yang masing-mlsing

diberi bobot sebagai berikut:

1) Kemampuan mendeskripsikan gagasan dengan bobot 10 '

2) Kemampuan menjelaskan isi kar,va tulis dan atau proses PTK dengal

bobot 15

3) Ken'tampuan mempertahankan orisinalitas. dengan bobot 25

4) Kemampuan menjelaskan "lnovasi" dan kebemanfaataD kar,Ya tulis hasil

PTK. dengan bobot 25

5) Kemampuan mempertahantan konsep, teori dan konsistensi dalam

menjawab pcrtanvaan, dengan bobot I5

6) Sikap. dengan bobol l0

b) Penilaian untuk menentukan pemenang Pemilihan Guru PAI Berprestasi dalam

Penelitian Tindakan Kelas (?TK) PAI dilakukan dengan tes \\'a\lancata

sekaligus mempresentaslkan llasil PfK PAI finalis di depan tim penilai'

Waktu yang diperlukan 30 menit untuk setiap fiialis Untuk keperluan

penilaian tersebut, telah disiapkan format penilaian besefia langkah-langkah

c)

kerja tim penilai

Skoi diberikan kepada keenam komponen tersebul dalam skala 100 (0-100)

dengan memperhatikan pada setiap sub komponen.

Nilai merupakan hasil perkalian bobol (B) dan skor (S)

Nilai akhir dikumpulkan dan ditabulasikan berdasarkan jenjang dan aspek

mata pelajaian PAI untuk SMK, dan dirangking mulai dari nilai terbesar

sampai yang terkecil

,1. I-angkah-Langkah Kerja Tim Penilai

a. Tim penilai telah siap sebelum melakukan \rawancara

b. Wau'ancata dirnulai oleh salah satu dari ketiga lmggota tim penilai dengan

mempenilahkan finalis untuk memperkenalkan dirinla secara singkat'

d)

e)



kemudian nemprcsentasikan hasil P'l K PAI sebagaimana yang dituangkan

dalam karla tulis ilmiurhnya.

c. Wasancara dilakukan secara bergilimn di antara anggota tim penilai

d. Hasil presentasi dan \\'auancara dimaksud. masing-masing anggota tim Fenilai

memberikan penilaiarnla melalui fomat penilaian,vang telah disediakan

e. Setelah selesai presentasi dan wa$ancara seluruh finalis, nilai dari masing-

masing anggota tim penilai dijumiahkan, kemudian dibuat rangking. fomat
penialian tahap kedua terlampir.

f. Terhadap 12 orang nominator pemenang pada masing-masing jenjang akan

dilakukan verifikasi di lapangan berkaitan dengan aspek;

1). Orisinalitas

2). TingkatKemanl'aatannya



1.

2.

BAB V

HADIAH DAN PIAGAM
PENGHARGAAN

'Iotal uang hadiah sebagai dana pembinaan -vang disediakan Rp. 90.000.000,- (Sembilan

Puluh Juta Rupiah)

Piagam Penghargaan dan hadiah uang pembinaan diberikan kepada peserta terpilih I, II,

Ill dan Harapan I, Il. ltl.
Ketentuan piagam pcnghargaan hadiah uang pembinaan pada masing-masing j(njcng

sebagai berikut:

b. Terpilih Pemenang Il

- Tropy

- Piagam Penghargaalr

- Uang Tunai Rp. 25.000.000.-

- Tropy

- Piagan Penghargaan

- Uang Tunai Rp.20.000.000.-

- Trop)

- Piagam Penghargaan

- Uang Tunai Rp. 15.000.000,-

- Irop-rd. ferpilih Pemenang

Harapan - Piagam Penghargaan

- Lrang Tunai Rp. 10.000.000,-

C. Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial

l. Responden

a. Guru di sekolah yang menjadi binaan pengawas yang bersangkutan.

b. Kepaia sekolah yang menjadi binaan pengawas yang bersangkularl.

c. Teman sejawat pengawas yang tidak dicalorkan sebagai pengawas sekolah

menengah berprcstasi.

2. Jumlah Responden

Jumlah responden dari sekolah menengah tingkat kabupateMiota terdiri atas:

(1) guru 5 orang:

(2) kepala sekolah 3 orang;

(l) tcman sejawal pengawas 3 orang.

a. Terpilih Pemenang I

c. Terpilih Pemenang III



Catatan : Dalam kondisi tidak memungkinkai, jumlah respondcn sepcrti tersebut

di atas. penentuan jumlah responden dapat disesuaikan dengar kondisi

dacrah masing-masing. Kondisi yang tidak memungkinlon tersebut perlu

Ji tuli. d,l..nr I"P"rarr.

3. Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial Penilaian sctiap calon merupakan

rcmta nilai guru. kepala sekolah dan teman sejawat pengawas yang meniadi

responden. dengan rumus sebagai berikur:

Nilai setiap calon = Rerata nilai quru + Rerata nilai keplqk :L-Rglqlqlll i lEt4q!-!gig!q!
3

,1. Penilaian akhir merupakan gabungan 6 (enan) kompetensi 
"vang 

dinilai sesuai

dengan persentasc kompetensi rl]asing-masing (lihat Tabel l)

D. Penilaian Akhir untuk Penetapan PcngarYas Sekolah Menengah Bcrprestasi

Tingkat Nasional

Peniiaian akhir unluk pcnetapan pengawas sckolah menengah bcrprestasi tingkat

nasional berdasarkan empat komponen penilaian dengan bobot masing-masing sepeni

pada tabel berikut.

Tabel3, Komponen Penilaian dan Bobotnya

No. Komponen Penilaian
Bobot
(%)

Evaiuasi dokumen portofolio .10

2 Tes tedulis )5

l Karya tulis dan presentasi 20

4 t5

Total 100



BAB VI
PENUTUP

Pemberian penghargaan kepada pengawas sekolah menengah berprestasi memiliki nilai

sfategis untuk pemb;naan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena

itu, pemberian penghargaaD tersebut perlu dilaksanakan secara profesional dan befianggung

iauab. Salah satu bentuk tanggLrng jawab adalah melaksanakan proses pemilihan pengawas

sekolah menengah berprestasi sesuai deigan hakikat dan asas pemberian pengharga:rt

melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pedoman ini ditetapkan sebagai acu:u1

bagi semua pihak dan apabila ada hal-hal -rang belum tercakup akan diatur kemudian.

Dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat dibutuhkan agar kegiatan dimaksud dapat

berjalal1 lancar sesuai dengan tujuan dan sasarar yang diharapkan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1

SKALA PE\.ILAIAN PENGAWA S I, E RPRtr STAS I
KOI{PETENSI KEPRIBADIAN

PEI,IILAIAN OLEH GURU

Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda terhadap pengawas yang dinilai. berilah skor penilaian

dengan skala dari 1 sampai 5 dengan cara memberi tanda silang pada pemyataan-pem,"-ataan

di bau.ah ini, dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

1. Kurangsekali
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Baiksekali

N:mr lengatrc. :................................. .........

KabupatelrKota :...............................................-)

t

Aspek
Penilaian

No Pernvataan SKOR

Kcpribadian Mampu bersikap objektil dalam
memberikan penilaian terhadap

kinerja pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah

2 4

) Mampu belsikap adil dan

bij irhsana dalanr mengambil
keputusan

1 ) ,l

3 Mampu bersikap dewasa dan

santul dalam menjalankan
tugas kepengawasan

1 2 3 I

1 Mampu menunjukkan kualitas
kerja yang dapat
dipertanggungjau'abkan

1 ) 3 4 5

5 Mampu nelaksanakan
tugas dengan baik dan

tepat \\'aktu

2 3 1 )



6 Mampu berkeasi dan berinolasi
dalarn bekerja din memecahkan
masalah baik l ang bokaitan
dengan kehidupan pribadinl a

maupun lugas-tugas prol'esin) a

I 5

'1 Mampu berempati 2 4 )

8 Mampu bersikap transparan
dalam merencanakan dan
melaksanakan tugas

2 l 4 5

9 Mampu beryerilaku yang dapat
dipeltanggungiawabkan se€ra
moral dan religi

2 3 l

10 Ir4emahami dan mampu
N{engimplementasikan
Kurikulum fingkat Satuan
Pendidikan (KTSP)

I 2 3 4 l

11 Memiliki keterampilan mencari
informasi. memahami dan
mampu mengimplementasikan
teknologi inlbmlasi komunikasi
(TIK) untuk menunjang tugas

fokok dan tanggung ja$abnya

314 5
I

I

12 Memahanri dan mampn
mengimplementasikan seni
budaya untuk menunjang tugas
pokok dan tanggung jawabnya

1 2 3 4 5

ll It{ampu membcri leladan dalam
turur kata, sikap dal1 tindakan

2 3 1 5

t4 Ir4ampu memotirasi kerja pada
dirinya dan pada pemangku
kepentingan sekolah

2 3 4 )

Jumlah

Jumlah total



Nilai oleh gum =

*) Corct 
"Yang 

tidak sesuai

.lumlah total X 100:
'70

2012

Pcnilai.

(.. . ...........................)



Lampiran 2

SI'ALA PENILAIAN PENGAWAS BERPRESTASI
KOlIPETENSI KEPRIBADIAN

PtrNILAIAN OLEH KEPALA SEKOLAH

Petutrjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda terhadap penga\&as vang dinilai, beritah skor penilaian

dengan skala dari I sampai 5 dengan cara nemberi tanda silang pada perryataan-pemyataan

di bawah ini, dengan kiteria penilajan sebagai berikul.

1. Kurangsekali
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Baiksekali

Nam.r Pengcu a. :....................
Kabupater/Kota :...............................................-)

Aspek
Penilaian

Pernvataan SKOR

Kepribadian N,lampu bersikap objektif dalam
memberikan penilaian terhadap
kinerja pendidik dan tenaga

kependidikan di sekolah

2 l :l

2 MampLr bersikap adii dan

bijaksana dalam mengambil
keputusan

2 3 4 5

3 Mampu bersikap de*asa dan
santun dalam menjalankan
tugas kepengawasan

I 2 1 )

4 Nlampu menunjukkan kualitas
kerja yang dapat
dipertanggungjawabkan

I 2 3 4 l

5 Mampu mclaksaniikan
tugas dengan baik dan
lepat waktu

1 2 3 4 5



I

6 Mampu berkrcasi dan berinovasi
dalam bekerja dal memecahkan
masalah baik yang bcrkaitan
dengan kchidupan pribadilya
maupun tugas-tugas profesinva

: I

1 Mampu bcrempati 2 3 4 5

8 Manpu bersikap transpamn
dalam merencanakan dan
me laksaumkan tugas

2. 3 4 )

9 \,Ianpu mengembangkan diri
dalam bidang imtaq

) 3 4

10 Memahami dan mampu
Mengimplementasikan
Kurikulun'l ingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)

2 3 1 )

11 Memiliki keteranpilan mencari
informasi. memahami dan
mampu mcngimplementasikan
teknologi informasi komunikasi
(TlK) untuk mcnunjang tugas
pokok dan tanggung jawabn) a

1 2 3 1 )

t2 Memahami dan mampu
mengimplementasikan seni

budaya untuk menunjang tugas
pokok dai tangglug jawabnya

1 2 4 )

ll Mampu memberi teladan dalam
tutul kata, sikap dan tindakan

I 2 3 1 )

11 Marnpu memotivasi kerj a pada
dirinya dan pada stakcholder
sekolah

I 2 l I 5

Jr-lrnlah

Jumlah total



Nilai Kepala Sekolah: x 100 :Jumlah tohl
1{)

2012

Prnilai,

( ...... .......)

*) Coret yang tidak sesuai



Lampir.rn -l

SKALA PENILAIA\. PENGA\!AS BERPRESTASI
KO\IPETENSI KTPRIItADIAN

PENILAIAN OLEH TEMAN SEJAWAT PENGAWAS

Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda terl'ndap penganas yang dinilai, bedlah skor penilaian

dengan skala dari 1 sampai 5 dengan cara membe tanda silang pada pem)'ataat-pemyataan

di bawah ini, dengan krileria penilaian sebagai berikut.

1 . Kurangsekali
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Baiksekali

Nama Penga\\'as
KabupaterL/Kota ,,,.,,,,,,',.',,,.,,.,,,.,,.''',,'',.,',,,',,.,,

Aspek
Penilaian

No Pernyataan SKOR

Kepribadian l Mampu bersikap objektif dalan
memberikan penilaian terhaclap

kinerja pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah

2 1 )

) Mampu bersikap adil dan
bijaksanir dalam niengamhil
keputusan

2 I 5

:l Mampu bersikap deuasa dan

santun dalam menjalankan
tugas kepenga$,asan

I 2 3 1 )

4 Nlampu nenuniukkan kualitas
kerj a yang dapat
dipedanggungiawabkan

1 2 4 )

i Nlampu melaksanakan
tugas dengan baik dan

tepat waktu

1 2 3 4 5



6 \'{ampu berkreasi dan berinolasi
dalam bekerja dan meneoahkan
masalah baik lang bcrkaitan
dengan kehidupan pribadinl a

nlaupun tugas-tugas prol'esinya

2 4 )

7 Mampu berempati 2 3 4 )

8 N.Iampu bersikap transparan
dalam merencanakan dan
melaksarakan tugas

2 l 4 5

9 Manpu mengembangkan diri
dalam bidang imtaq

2 .+ 5

l0 Memahami dan mampu
Mengimplementasikan
Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP)

2 3 l

tl Memiliki keterampilan mencari
infomrasi. memahami dan
mampu mcn gimplementasikan
teknologi informasi komunikasi
(TIK) untuk menunjang tugas
pokok dan tzrnggung jau,abnya

1 ) 3 1

12 Memahami dan mampu
mengimplementasikan seni
budaya untuk menunjang tugas
pokok dan tanggung ja*abnya

I 2 3 4 5

13 Mampu memberi teladan dalam
tutur kata, sikap dan tindakan

1 2 3 4 5

1.1 NIampu memorivasi kerja pada
diriiya dan pada stakeholder
sekolah

I 5

Jumlah

Jumlah total



Niiai Teman Scja*at Pengar,as = Jurl-ah total X 100=
70

2012

Penilai.

/\

*) Coret yang tidak sesuai



Lampiran:1

PENILAIAN TES WAWANCARA
Tingkat K a b up.rlcn/Pror in.i *r,.-,.-.....-.-..........

Kompctcnsi : Akademik/Evaluasi Pendidikan *)

Komponen
SKOR KETERANGAN

1 3 1 5

Penampilan

2
Penggunaan bahasa yang baik
dan benar

3 Sikap dan kepribadiah

4 Ketepatan iarvaban

5 Wawasan/pe ngetahuan

Jumlah Skor

Keterangatr:

1. Kurang sekali
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Baik sekali

*) Coret yang tidak sesuai

Nilai : Juml* Skor x 100:
25

2012

Penilai.

(...................... . ... ..)



Lampiran 5

PENILAIAN DOKUNIEN PENGAWAS SIKOLAH I\{ENENCAH
BERPRIISTASI TAHUN 2011

Kompetensi : Akrdemik/Evaluasi Pendidikan/Penelitian datr Pengcmbangan *)

Komponen

Bukti 1lsih sesuai denpan

Kesempumaan dokumen
sesuai dengan kompetensi

Pengesahaan dokumen oleh
Korwas/Dinas
Kelengkapar dokumen pada2

Relevansi dokumen terhadap

Jumlah Skor

K€terangan:

1. Kurang sekali
2. Kurang
3. Cukup
,1. Baik
5. Baik sekali

Nilai : Jumlah Skor x100=
25

2412

Penilai.

*) Coret yatrg tidak sesuai



Lampiran 6

A. ALUR PENALAR{N PENTILISAN I'ARYA TTILIS ILMIAH

1. Latar Belakang dan ldertilLkasi N'lasalah

2. Rumusan N'lasalah

3. Tujuan Penulisan

4. Teori Pendukung

5. leLrrik Per)!umpuhn Drta,/lnlormasi

6. Analisis Data/Pembahasan

7. Kesimpul,ul

Catatan : Alur penalaran di atas nrerupakan alternatifyang dapat digulakan.

Penyesuaian dapat dibuat menuut jenis-j enis penelitian misalnya: penelitian

pengembangan, penelitian tindakan, observasi paftisipatoris dan Iainlain

yang dapat berbeda.

B. ALUR PENALARA.N PENULISAN ESEI DESKRIPSI DIRI

Esei deskipsi diri dengan judul: Mengapa Saya La,vak sebagai Pcngarras Sekolah

Menengah Berprestasi? Mencakup hal-hal sebagai berikLrt.

1. Siapa sala?

2. Apa yang membuat saya belprestasi'l

3. Bilamana (sej:rk kapan) sa,va berprestasi?

,1. Dimana sa) a berprestasi!

5. Bagaimana saya dapat berprestasi?

6. Mengapa (alasan-alasan) saya berprestasi?



Lampiran 7

PENILAIAN PENGAWAS BERPRESTASIT
KOT,TPETENSI SoSIAI,

PENILAIAN OLEH GURU

Petunjuk Pengisian
Berdasarkan penganatan Anda telhadap pengawas yang dinilai, berilah skor penilaian

dengan skala dari 1 sampai 5 dengan cara memberi tanda silang pada pem-l ataan-pem) ataan

di bawah ini, dengan lriteria pcnilaian sebagai berikut.

1. Kuangsekali
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Baiksekali

Nama Pe[garvas
Kabupate Kota

Aspek
Penilaian

No Pernyatafln SKOR

Kompetensi
Sosial

l Marnpu bekerjasama dengan
berbagai pihali dalam rangka
neningkatkan kualitas diri dan
profesinya

2. 4 )

) Mampu menl,elesaikan berbagai
ma-salah lang terjadi di sekolah
atau di masvarakat

) 3 .t )

3 Mampu merespon secara aktif
dalam menangani setiap
masalah
dilingkrmgan kerj anya maupun
lingkungan tempat tinggal

2 3 I )

4 Mampu berorganisasi profesi
secam aktif

1 4

t Mampu berorganlsasi dan
berprestasi dalam kegiatan
sosial, agama dan masyarakat

) 4 l

Jumlah

Jumlah toial



Nilai oleh (iuru = Jumlah total X 100 =
25

2fil 1

Penihi.

(.......................... . . ......)

*) Coret yang tidak sesuai



Lampiran 8

PENILAIAN PENGAWAS BERPRESTASI:
K()NIPIiTIi\S1 SOSIAL

PtrNILAIAN OLEH KEPALA SEKOLAH

Peturjuk Pergisian
Berdasarkan pengamatan Anda terhadap penga\1.as )ang dinilai, berilah skor penilaian
dengan skala dari I sampai 5 dengan cara memberi tanda silang pada pemyataall-pemyataan
di barvah ini, dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

1. Kurangsekali
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Baiksekali

Aspek
Penilairn

P€rnYrtran SKOR

Kompetensi
Sosial

I Mampu bekerj asama dengan
berbagai pihak dalam rangka
meningkatkan kualitas diri dan
profesinya

I 2 .l )

2 N{ampu menyelesaikan berbagai
masalah yang terjadi di sekolah
atau di masyarakat

I 2 3 ,l )

3 Mampu merespon secara aktif
dalam menangani sctiap
masalah
dilingL-ungan kerj an,va maupun
lingkrmgan tempat tin ggal

1 2 3

4 Mampu berorganisasi profesi
secara aktif

1 2 3 4 5

5 Mampu berorganisasi dan
berprestasi dalam kegiatan
sosial, agama dan masyarakat

2 l 4 )

Jumlah

Jumlah total



Nilai = Jumlah rotal X 100 :
25

2012

Penilai,

(.......... ...................... ..... . )

*) Coret )ang tidak sesuai



Lampiran 9

PtrNILAIAN PDNGAWAS BER?RESTASI:
K0MPETE\-S1 SOSIAI

PENILAIAN OLEH TtrMAN SEJAWAT PENGA\\'AS

Petunjuk Pengisian
Berdasarkan pengamatan Anda terhadap penga\las,vang dinilai, berilah skoi penilaiall

dengan skala dari 1 sampai 5 dengan cara meDtberi tanda silang pada pemyataan-pcrn,Yalaan

di ba\\'ah ini, dengan kiteria penilaian sebagai berikut.

1. Kuangsekali
2. Kurang
3. Cukup
4. Baik
5. Baiksekali

Nama Pengauas .

Kabupater4aota :................................. .............-)

Aspek
Penilaian

No Pcrnyattan SKOR

Kompetensi
Sosial

1 Mampu bekerjasama dengan

berbagai pihak dalam rangka
meningkatkan kualitas diri dan
profesinya

1 2. l I l

2 Mampu menyelesaikan berbagai

masalah -vang te{adi di sekolah
atau di masvarakat

1 2 -1 5

3 N4ampu merespon secara aktif
dalan menangani setiap
masalah
dilingkungan kerjan,va maupun
lirgkungan tempat tinggal

2 3 I

4 Mampu berorganisasi profesi
secara aktif

I 2 4 5

5 Mampu berorganisasi dan

berprestasi dalam kegiatan
sosial. agama dan mas! arakat

1 2 3

lumlah
Jumlah total



Nilai : Jumlah total
25

x100:

2012

Penilai,

(.............. ...................)

*) Coret vang tidak sesuai



Lampiran l0

PENILAIAN I'ARYA TI II,IS II,MIAH

ASPEK INDII'ATOR SKOR BOBOT
SKOR X
I]OBO'T

Temrsubstansi - relelan dengan
tupoksi penga$'as

- relevan dengan
pengembangan profesi

- relevan dengan
pengembangan sekolah
binaan

2

Jtu ah

Reaata

Manfaat - peningkatan mutu
pendidikan

- pengembangan profesi
pengawas

- peningkatan kineria sekolah

4

Jumlah

Rerata

Teknik
Penulisan

- tata urut/slstemat (a
penulisan

- teknik penulisan

- bahasa Iidonesia
yang digunakan

1

Jtmlah

Rerata

Pemaparan - penguasaan materr

- teknik penyampaian

- argumentasi jawaban

- media yang digunakan

- keterampilan menggunakan
media

- penggunaan waktu

Jumlah

3Rerata

Jumlah skor



Ketcrangan :

Skor )ang diberikan untuk setiap indikator pada setiap aspek dalam skala dari I stmloi j.

\ilri Junrhh skor X lU0 ...................
25



I.

LamPiran 1l

BIODAT-A. PENGAWAS SEKOLAH N{ENENGAH BtrRPR[STASI
(Dikctik atau ditutis dengan hurufbalok dan tinta hitam)

KETERANGAN PT,]RORANGAN

1. Nama Lengkap

2. NIP
3. NUPTK
4. Jabatan

5. Pangkat dan GolongarL/Tlr'I l'
6. Jabatan Pengawas/TMI'
7. Tempat dan Tanggal Lahir
8. lenis Kelamin
9. Agama

l0- Kantor

i 1. Alamat Kantor

12. Telponfacsimile
I 3- Status Perka\\'inan Belum kawin/kau in/j anda,/duda* )
14. Alamat a. Jalan

h. Kelurahat/Desa

c. Kecirmatan

d. Kabupaten

e. Provinsi

15. Telpon a. Rumah

bHP
c. e-mail

*) Coret )ang tidak sesuai

II. RIWAYATPENDIDII'A.N

Pendidikan di, dalam dan di luar
Institusi

Pendidikan

Perg. Tinggi





Nama Kegiatan

-Yang diikuti

2. Pertcmuan Ilmiah osium/Seminar

Kedudukan / Peranan
(peserta, penyaji,

nara sumber)
Bulan/Tahun Keterangan

VI. KETERA.NGANORGANISASI

1. Semasa Bckeria se

2. Semasa meniadi

KARYA TULIS ILI\{IAH

1. Penelitian

Tempat
Nama Pimpinan

0rganisasi

Nama Pimpinan
0rganistsi

.,r,as sekolah m

\TII.

Nama
Organisasi

Kedudukan Tahun

Organisasi Tahun

Kedudukan
Dalam

Organisasi
TcmpatNama

Organisasi

Judul Penelitian Posisi Penulis Pemberi Dana



Judul Kana Trrlis Dimuat pada

VIII. PtrNGHARGAAN/TANDA JASA YANG PERNAH DIPEROLEH

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benamva.

Yang membuat,

CATAT,A.N:
Dokumen biodata agar dilengkapi dengan bukti-buki fisik yang sesuai.

2012

..,'.)

Nama Penghargaan/Tanda Jasa Lembaga Pemberi
Penghargaan/Tanda Jasa


