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Instruments for Assessing the Personal Competence of the Students of the
Department of German Language Education, FLA, YSU
By: Wening Sahayu, Sulis Triyono, Lia Malia
Abstract
This study aims to produce personal competence assessment instruments that
lecturers can use in the micro-teaching course at the Department of German Language
Education, Faculty of Languages and Arts (FLA), Yogyakarta State University (YSU).
This was a research and development study to develop instruments for assessing
the personal competence of students as teachers-to-be. The research subjects were the
students of the Department of German Language Education, FLA, YSU, taking the
micro-teaching course in semester 6 in the academic year of 2013/2014. The research
procedure consisted of: (1) a preliminary study, and reviews of the literature on the
personal competence and available personal competence assessment instruments; (2)
construction of instruments for assessing the personal competence of students as
teachers-to-be; and (3) asking for opinions, criticisms, and suggestions from experts in
character education, character assessment, and language to develop the instruments.
The result of the study was a set of instruments for assessing the personal
competence of students as teachers-to-be, especially those taking the micro-teaching
course at the Department of German Language Education, FLA, YSU.
Keywords: personal competence assessment instruments
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Instrumen Penilaian Kompetensi Kepribadian Mahasiswa
Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY
Oleh: Wening Sahayu, Sulis Triyono, Lia Malia
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan instrumen penilaian kompetensi
kepribadian yang bisa digunakan oleh para dosen pada pembelajaran Pangajaran Mikro
di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri
Yogyakarta.
Desain penelitian ini adalah Research and Development untuk pengembangan
instrumen penilaian kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru. Subjek
penelitan ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY yang
sedang mengikuti perkuliahan Pengajaran Mikro pada semester 6 tahun akademik
2013/2014. Prosedur penelitiannya meliputi: (1) studi pendahuluan, studi pustaka
mengenai kompetensi kepribadian, dan studi pustaka mengenai instrumen kompetensi
kepribadian yang sudah ada; (2) pembuatan instrumen penilaian kompetensi
kepribadian mahasiswa sebagai calon guru; dan (3) meminta pendapat, kritik dan saran
dari para ahli di bidang pendidikan karakter, penilaian karakter, dan ahli bahasa untuk
pengembangan instrumen.
Hasil penelitian ini adalah berupa seperangkat instrumen penilaian kompetensi
kepribadian untuk mengukur kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru,
khususnya yang sedang mengambil mata kuliah Pengajaran Mikro di Jurusan
Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta..
Kata kunci: instrument penilaian kompetensi kepribadian

ix

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan pendidikan karakter
guna meningkatkan kompetensi kepribadian mahasiswa yang sedang mengikuti
perkuliahan mata kuliah Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Jurusan Pendidikan
Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun
akademik 2013/2014. Hal ini penting karena kurikulum yang mengacu pada KKNI
diwajibkan memasukkan unsur-unsur pendidikan karakter pada semua mata kuliah yang
diberikan dalam proses pembelajaran. Tujuan utama dari kurikulum berbasis KKNI ini
adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkepribadian mulia dan siap
kerja di berbagai lapangan kerja yang relevan dengan bidang studinya.
Mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti perkuliahan Pengajaran Mikro dan
pada semester pendek nanti di bulan Juli dan Agustus 2014 akan terjun ke sekolahsekolah untuk melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan atau PPL, harus dibekali
materi pendidikan karakter ini. Hal ini jelas dibutuhkan kesiapan yang matang oleh tim
yang diserahi tugas mempersiapkan pembekalan dan pembimbingan Pengajaran Mikro
di setiap progam studi, agar pelaksanaan praktek mengajar di sekolah nantinya berhasil
secara optimal. Persiapan tersebut meliputi penguasaan kompetensi profesional,
penguasaan kompentensi pedagogik, penguasaan kompetensi sosial, dan penguasaan
kompetensi kepribadian. Penelitian ini diarahkan pada penguatan aspek pendidikan
1
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karakter pada diri mahasiswa agar penguasaan kompetensi kepribadiannya menjadi kuat
dan dapat bertingkah laku secara secara proporsional seperti layaknya guru profesional
yang sedang mengajar di depan kelas.
Selain penguatan kompetensi kepribadian yang ditujukan kepada mahasiswa yang
mengambil mata kuliah Pengajaran Mikro di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, hal
yang penting yang perlu mendapat perhatian segera adalah mengenai instrumen
penilaian kompetensi kepribadian. Instrumen penilaian yang selama ini digunakan pada
Pengajaran Mikro belum mencakupi item yang mengukur kompetensi kepribadian
mahasiswa. Mengingat pentingnya kompetensi kepribadian ini bagi calon guru/
mahasiswa, maka perlu dibuat instrumen penilaian kompetensi kepribadian yang bisa
digunakan di Pengajaran Mikro khususnya, dan mata kuliah lain jika diperlukan.
Adapun terkait dengan instrumen yang digunakan untuk menilai performa mengajar
mahasiswa pada Pengajaran Mikro, pada prasurvei melalui wawancara tidak formal
ditemukan permasalahan tentang ketidakefektifan instrumen penilaian Pengajaran
Mikro. Ketidakefektifan tersebut dirasakan oleh para dosen terutama dikarenakan
banyaknya item yang harus dinilai. Sementara itu, waktu yang tersedia bagi mahasiswa
untuk melakukan praktek Pengajaran Mikro tersebut hanya 10 – 15 menit. Berdasarkan
masukan para dosen tersebut, perlu kiranya dilakukan peninjauan kembali instrumen
yang selama ini digunakan pada Pengajaran Mikro demi terciptanya efektivitas Proses
Belajar Mengajar.
Dari paparan di atas, diketahui adanya dua hal penting yang harus diupayakan
penyelesaiannya. Pertama, penguatan kompetensi kepribadian mahasiswa Jurusan
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Pendidikan Bahasa Jerman, FBS UNY, khususnya yang sedang menempuh mata kuliah
Pengajaran Mikro. Kedua, pembuatan instrumen penilaian kepribadian mahasiswa.
Mengingat pentingnya instrumen penilaian kompetensi kepribadian dan sekaligus belum
tersedianya instrumen tersebut di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman khususnya,
penelitian kali ini akan memfokuskan pada pembuatan instrumen penilaian kepribadian
mahasiswa. Adapun penguatan kompetensi kepribadian mahasiswa, rencananya akan
dilakukan di penelitian periode tahun depan, bersamaan dengan tahapan uji coba
instrumen sesuai dengan pendekatan R&D yang digunakan penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dikemukakan permasalahan
sebagai berikut.
1. Belum ada penguatan kompetensi kepribadian bagi mahasiswa di Jurusan Pendidikan
Bahasa Jerman, FBS, UNY.
2. Dalam instrumen penilaian Pengajaran Mikro yang digunakan di Jurusan Pendidikan
Bahasa Jerman, FBS, UNY, belum mencakupi item yang mengukur kompetensi
kepribadian mahasiswa.
3. Perlu adanya instrumen penilaian kompetensi kepribadian bagi mahasiswa sebagai
calon guru.
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C. Rumusan Masalah
Masalah

penelitian

ini

dapat

dirumuskan

sebagai

berikut:

bagaimana

mengembangkan instrumen penilaian kompetensi kepribadian pada pembelajaran
Pangajaran Mikro yang efektif digunakan oleh para dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa
Jerman FBS UNY?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan instrumen kompetensi kepribadian
yang bisa digunakan oleh para dosen pada pembelajaran Pangajaran Mikro di Jurusan
Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY.

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini dapat dijadikan alternatif model penilaian pembelajaran pada
mata kuliah lainnya di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta. Di samping itu, manfaat yang dapat dicapai dalam
penilaian ini adalah dengan dihasilkannya instrumen penilaian kompetensi kepribadian
pada Pengajaran Mikro, secara langsung atau tidak langsung dapat mengembangkan
pendidikan karakter mahasiswa sebagai calon guru pendidikan bahasa Jerman. Hal ini
disebabkan adanya tindak lanjut dari penelitian ini di periode berikutnya, yaitu uji coba
instrumen sesuai dengan pendekatan R&D yang digunakan penelitian ini dan penguatan
kompetensi kepribadian mahasiswa.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kompetensi Guru
Sebagai pengajar dan pendidik mengajar, baik di sekolah maupun di masyarakat,
guru dituntut memiliki berbagai kompetensi untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Kompetensi secara umum dapat diartikan sebagai standar kemampuan yang
dibutuhkan guru guna menunjukkan kualifikasinya, baik secara kualitatif dan kuantitatif
selama melaksanakan tugasnya (Derajad, 2005: 9). Adapun menurut Mulyasa (2007:
79), kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh
seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan
perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik. Dari pendapat di atas, dapat
diketahui bahwa di dalam kompetensi, selain pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan, terkait pula aspek sikap dan apreasi untuk mencapai keberhasilan.
Kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru adalah kompetensi kepribadian, disamping
kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial (UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2005: 4 – 9).
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen disebutkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (1).
pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta
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didik; (3) pengembangan kurikulum atau silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5)
pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) pemanfaatan teknologi
pembelajaran; (7) evaluasi hasil belajar; dan (8) pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat
yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: (1) berkomunikasi lisan, tulis,
dan/atau isyarat secara santun; (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
secara fungsional; (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; (4)
bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta
sistem nilai yang berlaku; dan (5) menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat
kebersamaan.
Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai
pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang
diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: (1) materi pelajaran secara
luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata
pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan (2) konsep dan
metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual
menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau
kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
Kompetensi Guru dirumuskan ke dalam: (1) standar kompetensi Guru pada satuan
pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; (2)
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standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain
yang sederajat; (3) standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran
pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk
lain yang sederajat; dan (4) standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB,
SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yangsederajat. Kompetensi
profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh
seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Untuk
menjadi guru profesional, seseorang harus: (1) mengerti dan menyenangi dunia
pendidikan, dan didukung dengan kompetensi profesionalisme; (2) menerapkan prinsip
mengajar yang baik serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendidikan; (3)
mempunyai motivasi kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dalam
proses belajar mengajar; (4) berjiwa sabar dan bisa dijadikan suri tauladan bagi anak
didiknya, baik dalam berkata maupun bersikap; (5) memiliki multi peran sehingga
mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan suasana sekolah yang
kondusif; (6) mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk dunia
pendidikan; (7) mempunyai program pengajaran yang jelas dan terarah sesuai dengan
kurikulum; dan (8) berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang santun dan
bertanggungjawab (UU RI No. 20/Tahun 2003: 25).
B. K

o
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B. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian adalah kecakapan/kemampuan/wewenang yang berkaitan
erat dengan tingah laku pribadi guru itu sendiri yang memiliki nilai-nilai luhur sehingga
terlihat dari perilakunya sehari-hari. Kompetensi kepribadian guru mencakup perilaku
manusia secara individu yang dibatasi oleh norma yang berlaku bersumber kepada
falsafah hidupnya, serta nilai yang berkembang di tempat guru berada. Fungsi dari
kompetensi kepribadian yang dimiliki guru adalah memberikan bimbingan dan contoh
teladan, mengembangkan kreatifitas dan memotivasi belajar siswanya (Sukmadinata,
251).
Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya
mencakup kepribadian yang: (1) beriman dan bertakwa; (2) berakhlak mulia; (3) arif
dan bijaksana; (4) demokratis; (5) mantap; (6) berwibawa; (7) stabil; (8) dewasa; (9)
jujur; (10) sportif; (11) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (12) secara
obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan (13) mengembangkan diri secara mandiri
dan berkelanjutan.
Adapun kompetensi kepribadian menurut Satori (2007: 1 – 8) adalah (1)
meningkatkan iman dan taqwa sesuai dengan agama yang dianut; (2) bertanggung
jawab dan memiliki/mengembangkan rasa percaya diri; (3) mengembangkan sikap
tenggang rasa dan toleransi; (4) bersikap terbuka dan demokratis; (5) tekun dan ulet
dalam melaksanakan proses pendidikan; (6) mampu menghayati tujuan pendidikan
secara keseluruhan; (7) saling menghormati dalam dalam bersosial; (8) memahami
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berbagai aspek diri yang positif maupun negatif; (9) mengembangkan profesi sebagai
inovator dan kreator.
Selanjutnya dikemukakan oleh Satori (2009: 2.1) tentang alternatif pengembangan
kompetensi kepribadian guru, yaitu: (1) mengembangkan pengetahuan tatakrama sosial
dan agamawi; (2) mengembangkan pengetahuan kebudayaan dan tradisi; (3)
mengembangkan pemahaman makna demokrasi Pancasila; (4) mengembangkan
apresiasi dan ekspresi estetika; (5) mengembangkan kesadaran kewarganegaraan dan
kesadaran sosial; (6) mengembangkan sikap tepat tentang pengetahuan kerja; (7)
mengembangkan dan menjunjung tinggi martabat manusia.
Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang berkaitan
dengan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain iman
dan taqwa sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, bertanggung jawab, rasa
percaya diri, tenggang rasa dan toleransi, terbuka, demokratis, tekun, ulet, memahami
tujuan pendidikan, menghormati orang lain, mengenal kelebihan dan kekurangan diri
sendiri, inovatif, kreatif. Adapun untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, halhal yang dibutuhkan guru adalah pengetahuan, pemahaman, kesadaran, aplikasi, dan
kemauan untuk meningkatkan diri terhadap aspek-aspek kepribadian, antara lain
pengetahuan mengenai tatakrama yang sesuai dengan norma agama dan sosial,
pengetahuan mengenai kebudayaan dan tradisi yang ada lingkungan regional dan
nasional, pemahaman yang terkait dengan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan
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UUD 45, kesadaran dan kemauan menghargai sesama, semangat untuk belajar, mau
menerapkan sikap mandiri, ulet, tekun, sabar, berwibawa, disiplin, dan lain-lain.

C. Model Research and Development ‘Penelitian dan Pengembangan’
Model-model Reasearch and Development ‘penelitian dan pengembangan’ yang
disadur dari Sukmadinata (2005: 165) adalah sebagai berikut.

1. Model Dick – Carey
Model Dick – Carey ini merupakan model prosedural. Model ini mensyaratkan
agar penerapan prinsip desain instruksional dalam pembelajarn diisesuaikan dengan
langkah-langkah yang akan di tempuh secara berurutan. Langkah–langkahnya meliputi:
(1)

mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran, (2) melaksanakan analisis

pembelajaran, (3) mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa, (4)
merumuskan tujuan performansi, (5) mengembangkan butir–butir tes acuan patokan, (6)
mengembangkan strategi pembelajaran, (7) mengembangkan dan memilih materi
pembelajaran, (8) mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, (9) merevisi bahan
pembelajaran, dan (10) mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif.

2. Versi Borg and Gall
Menurut Borg and Gall (1989:782), yang dimaksud dengan model penelitian dan
pengembangan adalah “a process used develop and validate educational product”.
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Selain itu, juga untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan.
Research and Development bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru
melalui ‘basic research’, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang
masalah-masalah yang bersifat praktis melalui ‘applied research’, yang digunakan
untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan.

3. Versi 4D
Model

Development

pengembangan

model

4D

Research
(four-D

ini
model).

dengan

menggunakan

Adapun

tahapan

pendekatan

model

define

‘pengembangan meliputi tahap pendefinisian’, tahap design ‘perancangan’, tahap
develop ‘pengembangan’, dan tahap disseminate ‘ujicoba’.

4. Versi ADDIE
Model ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate) merupakan
model untuk mendesain pembelajaran yang sifatnya lebih generik. Fungssi model
ADIDE adalah sebagai pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur
program pembelajarn agar lebih efektif, dinamis, dan mendukung kinerja proses belajar
mengajar atau bahkan kinerja dalam pelatihan. Model ini menggunakan 5 tahap
pengembangan yaitu: (1) Analysis ‘analisa’, (2) Design ‘disain’, (3) Development
‘pengembangan’, (4)

Implementation ‘implementasi’, dan (5) Evaluation ‘evaluasi’.
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D. Kerangka Pikir Pengembangan Instrumen Penilaian Kompetensi Kepribadian
Instrumen penilaian kompetensi kepribadian yang merupakan fokus penelitian
ini dibuat berdasarkan indikator-indikator yang diturunkan dari teori mengenai
kompetensi kepribadian yang tertera pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
Dalam perundangan ini juga dijelaskan mengenai aspek-aspek yang perlu diidentifikasi
untuk mengetahui kompetensi kepribadian tersebut. Aspek-aspek tersebut jika dikaitkan
dengan unsur-unsur yang ada pada kompetensi kepribadian dapat dirumuskan sebagai
berikut: pemahaman mengenai norma agama, hukum, sosial dan mengaplikasikannya
dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman mengenai sikap jujur, berwibawa, arif,
bijaksana, sabar, disiplin, mandiri, etos kerja yang baik dan mengaplikasikannya dalam
kehidupan sehari-hari, pemahaman mengenai sosok yang meneladani peseta didik dan
lingkungan sekitar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Secara runtut pengembangan instrumen penilaian kompetensi kepribadian yang
dihasilkan penelitian ini disusun dengan kerangka pikir sebagai berikut.
Kompetensi kepribadian pertama: berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum,
sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Indikator kompetensi ini adalah (1)
menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan/agama yang dianut, suku, adat
istiadat,daerah asal, dan jenis kelamin, (2) Berperilaku sesuai dengan norma
keyakinan/agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat,
serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
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Kompetensi kepribadian kedua: berperilaku sebagai pribadi yang jujur, berakhlak
mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Indikator kompetensi ini adalah
(1) berperilaku jujur, tegas, dan humanis, (2)

berperilaku yang mencerminkan

ketaqwaan dan akhlak mulia, (3) berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik
dan anggota masyarakat di sekitarnya.
Kompetensi kepribadian ketiga: berperilaku sebagai pribadi yang mantap, stabil,
dewasa, arif, dan berwibawa. Indikator kompetensi ini adalah (1) menampilkan diri
sebagai pribadi yang mantap dan stabil, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang
dewasa, arif, dan berwibawa.
Kompetensi kepribadian keempat: mewujudkan etos kerja, tanggung jawab yang
tinggi, rasa bangga menjadi calon guru, dan rasa percaya diri. Indikator kompetensi ini
adalah (1) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, (2) bangga menjadi
calon guru dan percaya pada diri sendiri, (3) bekerja mandiri secara profesional.
Dengan demikian, terdapat sepuluh indikator kompetensi, yang masing-masing
dideskripsikan menjadi empat bagian. Masing-masing bagian mewakili skor 4 (selalu
atau terbiasa), skor 3 ( sering), skor dua (jarang), dan skor satu (pernah).
Deskripsi pertama, mewakili skor empat, mengandung unsur kebiasaan
berperilaku yang tidak membeda-bedakan peserta didik, memberi contoh perilaku yang
sesuai norma agama, hukum, dan sosial

dalam keseharian dan membiasakan diri

berperilaku sebagai pribadi yang sesuai dengan unsur yang terkandung dalam
kompetensi kepribadian pertama sampai keempat dalam proses belajar mengajar.
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Deskripsi kedua, mewakili skor tiga, mengandung unsur melibatkan semua
peserta didik dalam proses belajar mengajar. Berupaya menanamkan perilaku sesuai
dengan norma agama, hukum dan sosial, membiasakan diri berperilaku sesuai
kompetensi kepribadian satu hingga empat di luar kelas.
Deskripsi ketiga, mewakili skor dua, mengandung unsur merespon semua
peserta didik dalam proses belajar mengajar, berupaya menciptakan situasi yang sesuai
norma agama, hukum, dan sosial dalam keseharian dan menciptakan situasi yang sesuai
dengan unsur yang terkandung dalam kompetensi kepribadian pertama sampai keempat
dalam proses belajar mengajar.
Deskripsi keempat, mewakili skor satu, mengandung unsur mengidentifikasi
perilaku yang cocok dengan kompetensi kepribadian pertama sampai keempat. Selain
itu, deskripsi pada tahap ini mengandung upaya meyakinkan

peserta didik, dan

mendidik perlunya berperilaku seperti yang tercantum dalam kompetensi kepribadian
pertama sampai keempat.

BAB III
METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Research and Development ‘penelitian dan
pengembangan’ untuk mengembangkan instrumen penilaian kompetensi kepribadian
mahasiswa sebagai calon guru pada Pengajaran Mikro di Jurusan Pendidikan Bahasa
Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

A. Subjek Penelitian
Subjek penelitan ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa
Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta yang sedang
mengikuti perkuliahan Pengajaran Mikro pada semester genap tahun akademik
2013/2014.

B. Setting Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogayakarta pada mata kuliah Pengajaran
Mikro semester 6 Kelas Reguler Subsidi dan Kelas Reguler Swadana.

C. Fokus Penelitian
Fokus penelitan ini adalah pengembangan instrumen penilaian kepribadian
mahasiswa sebagai calon guru. Aspek-aspek karakter yang merupakan indikator dari
15
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kompetensi kepribadian guru yang akan diimplementasikan pada item-item
instrumen penelitian kompetensi kepribadian. Instrumen ini dimaksudkan untuk
mengukur kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru di Jurusan
Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta
yang sedang mengikuti perkuliahan Pengajaran Mikro pada semester genap tahun
akademik 2013/2014. Langkah ini sebagai salah satu cara untuk menguatkan
pendidikan karakter mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi
kepribadian.

G. Hipotesis Tindakan
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
bagaimana langkah-langkah model pengembangan instrumen penilaian kompetensi
kepribadian mahasiswa sebagai calon guru pada Pengajaran Mikro di Jurusan
Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY?

H. Prosedur Penelitian
Penelitian ini menggunakan ancangan Research and Development dari Borg dan
Gall, yang telah dikembangkan lebih sederhana oleh Sukmadinata dan kawan-kawan,
yang terdiri atas tiga tahap, yaitu: (1) studi pendahuluan, studi pendahuluan: wawancara
informal dengan para pengampu mata kuliah Micro Teaching di Jurusan Pendidikan
Bahasa Jerman, studi pustaka mengenai kompetensi kepribadian, dan studi pustaka
mengenai instrumen kompetensi kepribadian yang sudah ada, (2) pembuatan instrumen
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penilaian kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru pada Pengajaran
Mikro Teaching. (3) meminta pendapat, kritik dan saran dari para ahli di bidang
pendidikan karakter, penilaian karakter, dan ahli bahasa untuk pengembangan
instrumen.
Pada periode mendatang (jika fakultas memberi kesempatan lagi untuk
meneruskan penelitian ini) akan diadakan uji instrumen pada Pengajaran Mikro di
semester 6 Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY. Hal ini perlu dilakukan untuk
mengetahui validitas dan realibilitas instrumen.

1. Studi Pendahuluan
Tahap pertama studi pendahuluan merupakan tahap awal atau persiapan untuk
pengembangan. Tahap ini terdiri atas dua langkah, pertama studi kepustakaan, kedua
survey lapangan.
Pada penelitian ini, studi kepustakaan merupakan kajian untuk mempelajari
konsep-konsep atau teori-teori yang berkenaan teori kompetensi kepribadian, studi
pustaka mengenai model instrumen kompetensi kepribadian yang pernah ada. Studi
pustaka ini sebagai acuan unruk pembuatan dan pengembangan instrumen kompetensi
kepribadian yang merupakan produk atau outcome dari penelitian ini.
Secara lebih rinci lagi, pada tahap ini difokuskan pada pengkajian konsep dan
teori-teori tentang pengembangan dan penilaian karakter untuk pengajaran Micro
Teaching. Selain itu, dalam studi kepustakaan juga mengkaji hasil-hasil penelitian
terdahulu yang berkenaan dengan tema terkait. Pada survei lapangan yang telah
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dilakukan (pra survei) ditemukan bahwa instrumen penilaian pada Pengajaran Mikro
berpotensi tidak efektif untuk digunakan. Temuan ini merupakan simpulan yang
didasarkan pada pendapat para dosen pengajar mata kuliah Pengajaran Mikro Jurusan
Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
Ketidakefektifan instrumen tersebut dirasakan oleh para pengajar, terkait dengan
banyaknya poin-poin yang harus dinilai oleh pengajar, sedangkan praktek mengajar
yang dilakukan oleh tiap mahasiswa hanya berlangsung dua puluh menit (max). Selain
itu itu, ditemukan pula bahwa penilaian yang berkaitan dengan muatan karakter
diasumsikan belum mencukupi. Sementara itu, Kurikulum yang mengacu pada KKNI
2014 mengedepankan muatan pendidikan karakter pada semua mata kuliah yang
diberikan.

2. Pembuatan Draf Instrumen Penilaian Kompetensi Kepribadian
Berdasarkan temuan pra survey tersebut perlu dibuat draf instrumen penilaian
kompetensi kepribadian. Instrumen ini merupakan langkah baru dalam penilaian
pengajaran Micro Teaching. Selama ini, penilaian pada Pengajaran Micro Teaching
lebih mengukur kompetensi mengajar. Namun demikian, mengingat banyaknya contoh
instrumen penilaian kompetensi kepribadian yang ajukan oleh para ahli dan peneliti
sebelumnya, yang menurut peneliti memiliki muatan yang sama, maka instrumen
penilaian kompetensi kepribadian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini
merupakan pengembangan dari yang sudah ada. Beberapa sumber yang digunakan
acuan untuk mengembangkan instrumen penilaian kompetensi kepribadian dalam
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penelitian ini adalah Undang-Undang No. 14 tahun 2005, PP RI No. 19/2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, Butir-Butir Rekomendasi Tentang Pelaksana
Program Sertifikasi Guru dari Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
Indonesia 2006, Instrumen Kompetensi Kepribadian Guru yang digunakan sebagai salah
satu tolok ukur dalam Sertifikasi Guru. Pengembangan tersebut merupkana modifikasi
dari yang pernah ada (seperti diunggah di http://aguswuryanto....), yang muatannya
disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.
Selain itu, temuan lapangan juga perlu ditindaklanjuti dengan menyiapkan
materi yang bermuatan pendidikan karakter yang dapat meningkatkan kompetensi
kepribadian mahasiswa. Hal ini penting sebagai bekal mahasiswa untuk melaksanakan
PPL, dan rencananya akan dilakukan periode penelitian tahun mendatang, bersamaan
dengan uji coba instrumen penilaian yang dihasilakan penelitian ini.

3. Meminta Pendapat, Kritik, dan Saran Ahli
Langkah selanjutnya adalah meminta pendapat, kritik dan saran dari para ahli di
bidang pendidikan karakter, penilaian karakter, dan ahli bahasa untuk pengembangan
instrumen. Selain itu, secara informal tim peneliti mengadakan diskusi dengan para
dosen pengampu Micro Teaching di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman mengenai
muatan yang ada dalam kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki mahasiswa sebagai
calon guru. Berdasarkan masukan-masukan dari pertemuan tersebut, tim peneliti
mengadakan penyempurnaan draf model.
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4. Pemantauan
Pemantauan dilakukan melalui observasi. Observasi di kelas Micro Teaching
sebagai masukan dan refleksi. Dengan cara ini tim peneliti dapat merefleksi dan
memastikan bahwa item-item yang telah dimasukkan dalam instrumen penilaian
kompetensi kepribadian sudah layak digunakan untuk mengukur kompetensi
kepribadian mahasiswa sebagai calon guru, serta mengembangkan karakter mahasiswa.
Segala hal yang terjadi selama observasi berlangsung dicatat dan digunakan sebagai
bahan untuk melakukan revisi tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya diteruskan
dengan

mengembangkan instrumen.

Sebagai tindak lanjut, di periode penelitian

mendatang instrumen penilaian kompetensi kepribadian

diujicobakan ke kelas

Pengajaran Mikro.
Dari observasi yang dilakukan tim peneliti di kelas Pengajaran Mikro diketahui
bahwa kompetensi kepribadian mahasiswa belum berkembang. Mahasiswa yang
melakukan praktek mengajar di kelas tersebut cenderung melakukan langkah-langkah
pembelajaran yang standar, yaitu membuka pelajaran, memberikan apersepsi,
menerangkan materi, latihan, dan menutup pelajaran. Beberapa indikator kompetensi
kepribadian sudah sedikit terlihat, yaitu pada saat mahasiswa memberi apersepsi yang
berupa motivasi agar belajar dengan teratur dan mengerjakan tugas dengan mandiri
kepada peserta didik. Namun demikian, sebagian besar langkah-langkah pembelajaran
yang dilakukan mahasiswa yang sedang melakukan praktek mengajar sesuai dengan
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disiapkan sebelumnya. Apabila
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RPP tersebut dicermati, maka indikator-indikator kompetensi kepribadian belum
diaktualisasikan dalam langkah-langkah pembelajaran yang dipersiapkan (lihat RPP
yang disiapkan mahasiswa pada lampiran).

I. Validitas Penelitian
Validitas instrumen didasarkan pada validitas isi dan konstruk. Unsur-unsur
kepribadian yang terkandung dalam kompetensi kepribadian menurut Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 dijadikan acuan dalam membuat indikator kompetensi dan
dilanjutkan dengan deskriptor indikator kompetensi kepribadian tersebut.
Validitas penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya proses dialogis,
kolaboratif dan demokratis. Pertama, proses dialogis, kolaboratif, dan demokratis yang
dilakukan antar peneliti dalam satu tim penelitian. Kedua, berdasarkan proses dialogis
dan kolaboratif yang dilakukan antara tim peneliti dan tim pengampu mata kuliah
Pengajaran Mikro Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta; Ketiga berdasarkan proses dialogis dan kolaboratif
yang dilakukan antara tim peneliti dengan para ahli pendidikan karakter, penilaian, dan
ahli bahasa untuk instrumen penilaian kompetensi kepribadian.

J. Indikator Keberhasilan
Keberhasilan penelitian ini dilihat dari satu indikator, yaitu indikator keberhasilan
produk. Keberhasil produk berupa adanya instrumen penilaian kompetensi kepribadian
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untuk Pengajaran Mikro di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan
Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
Pada periode penelitian mendatang, direncanakan akan dilakukan langkahlangkah lanjutan dari penelitian ini, sebagai berikut.
(1)

Pengembangan instrumen penilaian kompetensi kepribadian melalui uji coba
terbatas dan uji coba lebih luas.
Setelah dihasilkan instrumen penilaian kompetensi kepribadian yang telah

diujicobakan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap kedua. Uji coba pengembangan produk
yang berupa instrumen penilaian kepribadian Pengajaran Mikro dan materi penguatan
kompetensi kepribadian. Dalam tahap ini terdapat

dua langkah, langkah pertama

melakukan uji coba terbatas dan langkah kedua uji coba lebih luas
Dalam pelaksanaan uji coba terbatas direncanakan dosen yang telah diajak
berdiskusi, diminta menggunakan draf instrumen penilaian kompetensi kepribadian
yang dibuat tim peneliti. Selama kegiatan pembelajaran, tim peneliti melakukan
pengamatan, mencatat hal-hal penting yang terjadi di kelas, kelebihan maupun
kekurangan, kelemahan, kesalahan dan penyimpangan yang terjadi. Selain itu,
pengamatan dan pencatatan juga dilakukan terhadap respon, aktivitas dan kemajuankemajuan yang dicapai peserta didik. Setelah selesai satu pertemuan, peneliti
mengadakan diskusi dengan dosen membicarakan apa yang sudah berjalan, terutama
kekurang/kelemahan draf model dan kesalahan/penyimpangan yang dilakukan
mahasiswa terkait dengan kompetensi kepribadian. Sementara itu, di luar jam
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Pengajaran Mikro, mahasiswa diberi pelatihan mengenai materi pendidikan karakter
yang diasumsikan dapat mengembangkan kompetensi kepribadian. Sebelum diadakan
pelatihan, mahasiswa diberi pretest mengenai materi pelatihan.
Berdasarkan hasil diskusi dengan dosen, peneliti mengadakan penyempurnaan
terhadap draf model penilaian Pengajaran Mikro. Setelah tim peneliti melakukan tiga
kali diskusi, maka masukan-masukan perbaikan draf model pembelajaran tidak ada lagi.
Selanjutnya, peneliti mengadakan pertemuan dengan para ahli pendidikan karakter, ahli
penilaian, dan ahli bahasa untuk instrumen

untuk membahas temuan-temuan dan

melakukan penyempurnaan terakhir sebelum uji coba lebih luas.
Pelaksanaan uji coba lebih luas direncanakan dilakukan dengan sampel dua kelas
Pengajaran Mikro yang dipilih secara random. Langkah kegiatan selanjutnya sama
dengan uji coba terbatas, yaitu penggunaan draf model, pengamatan dari peneliti dan
diskusi

pelaksanaan

pembelajaran

uji

coba.

Kegiatan

selanjutnya

adalah

penyempurnaan model penilaian Pengajaran Mikro. Pengamatan, diskusi dan
penyempurnaan dilakukan terus sampai dinilai tidak ada lagi kekurangan atau
kelemahan, sehingga uji coba dapat dihentikan. Para peneliti mengadakan pertemuan
penyempurnaan draf terakhir, dan setelah kegiatan ini draf sudah dinilai final.

(2) Uji Produk dan Sosialisasi Hasil
Uji produk merupakan tahap pengujian keampuhan dari produk yang dihasilkan.
Dalam pelaksanaan pengujian digunakan angket yang berisi pertanyaan tentang
pendapat dosen pengampu Pengajaran Mikro terkait dengan kepraktisan dan keefektifan
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instrument penilaian kompetensi kepribadian yang dihasilkan penelitian ini. Kepraktisan
berkaitan dengan teknis penggunaan instrumen tersebut, sedangkan keefektifan
berkaitan dengan cakupan yang proporsional mengenai indikator-indikator yang
digunakan untuk menilai kompetensi kepribadian saat mahasiswa sebagai calon guru.
Semua dosen pengampu mata kuliah Pengajaran Mikro akan dilibatkan dalam uji
produk ini. Adapun mengenai pengujian penguasaan kompetensi kepribadian
mahasiswa (bukan model) dilakukan melalui pre dan postes. Pretes dilakukan sebelum
mahasiswa diberikan pembekalan mengenai materi yang terkait dengan kompetensi
kepribadian, sedangkan postes dilakukan setelah mahasiswa mendapat pembekalan
selama tiga kali. Pembekalan materi diberikan kepada semua mahasiswa mengacu pada
materi-materi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini berupa instrumen penilaian kompetensi kepribadian
mahasiswa sebagai calon guru. Instrumen penililaian kompetensi kepribadian ini akan
digunakan untuk mengukur kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru
bahasa Jerman, khususnya yang mengambil mata kuliah Pengajaran Mikro di Jurusan
Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Basa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
Struktur instrumen penilaian kompetensi kepribadian yang dihasilkan penelitian
ini terdiri dari muatan kompetensi kepribadian, muatan indikator kompetensi
kepribadian, dan deskriptor untuk masing-masing indikator kompetensi kepribadian.
Muatan kompetensi kepribadian dan indikator kompetensi kepribadian adalah seperti
diuraikan di bawah ini. Adapun deskripsi indikator kompetensi kepribadian dapat dilihat
pada lampiran.
1. Muatan kompetensi kepribadian terdiri atas berperilaku sesuai dengan norma
agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, berperilaku sebagai
pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan
masyarakat, berperilaku sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan
berwibawa, dan mewujudkan

etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa

bangga menjadi calon guru, dan rasa percaya diri.
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2. Muatan indikator kompetensi terdiri atas menghargai peserta didik tanpa
membedakan keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat,daerah asal, dan
jenis kelamin, berperilaku sesuai dengan norma keyakinan/agama yang dianut,
hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan
nasional Indonesia yang beragama, berperilaku jujur, tegas, dan humanis,
berperilaku yang mencerminkan ketakwaan danakhlak mulia, berperilaku yang
dapat diteladani oleh pesertadidik dan anggota masyarakat di sekitarnya,
Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantapdan stabil, menampilkan diri
sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja dan
tanggung jawab yang tinggi, bangga menjadi calon guru dan percaya pada diri
sendiri, bekerja mandiri secara professional.
3. Jumlah perolehan skor tertinggi adalah 40, yang merupakan perkalian antara
jumlah banyaknya deskriptor (10 buah) x skor tertinggi (4): 40. Pemerolehan
kategori kompetensi kepribadian adalah 40 : 10. Deskripsi penskoran adalah
SL : Selalu dengan skor 4, SR : Sering dengan skor 3, JR : Jarang dengan skor
2, P : Pernah dengan skor 1.
4. Kategori profil kompetensi kepribadian adalah sebagai berikut. A memiliki
rentang 3,00 -4,00 adalah kategori kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai
calon guru tinggi. B memiliki rentang 2,00-2,99 adalah kategori kompetensi
kepribadian mahasiswa sebagai calon guru sedang. C memiliki rentang 1,001,99 adalah kategori kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru
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rendah. D memiliki rentang 0,00-0,99 adalah kategori kompetensi kepribadian
mahasiswa sebagai calon guru sangat rendah.

B. Pembahasan
Untuk menghasilkan seperangkat instrumen penilaian kompetensi kepribadian,
dilakukan studi pendahuluan, pembuatan draft instrumen penilaian kompetensi
kepribadian, meminta saran, kritik, dan masukan dari para ahli, dan pemantauan atau
observasi di kelas Pengajaran Mikro.
Dalam studi pendahuluan dilakukan studi kepustakaan dan survey lapangan.
Studi kepustakaan merupakan kajian untuk mempelajari konsep-konsep atau teori-teori
yang berkenaan teori kompetensi kepribadian dan studi pustaka mengenai instrumen
kompetensi kepribadian yang pernah ada. Studi pustaka ini sebagai dasar

untuk

pembuatan dan pengembangan instrumen kompetensi kepribadian yang merupakan
produk dari penelitian ini. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk membangun
validitas instrumen, khususnya validitas isi dan konstruk. Oleh karena itu, pustaka yang
dikaji berkaitan dengan konsep dan teori-teori tentang pengembangan dan penilaian
karakter untuk pengajaran Micro Teaching, khususnya instrumen penilaian kompetensi
kepribadian.
Pembuatan draf (rancangan) instrumen penilaian kompetensi kepribadian pada
penelitian ini mengacu pada muatan kompetensi kepribadian yang termaktub dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain itu, instrumen
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penilaian kompetensi kepribadian yang ajukan oleh para ahli dan peneliti sebelumnya
dijadikan acuan dalam mengembangkan draf instrumen penilaian kompetensi
kepribadian dalam penelitian ini, khususnya untuk menentukan indikator dan deskripsi
dari kompetensi kepribadian.
Setelah draf (rancangan) instrumen penilaian kompetensi kepribadian sudah
selesai disusun, langkah selanjutnya adalah meminta pendapat, kritik dan saran dari
para ahli di bidang pendidikan karakter, penilaian karakter, dan ahli bahasa untuk
pengembangan instrumen. Masukan yang didapat dari para ahli adalah mengenai tata
tulis dan redaksi, perlunya penajaman indikator dan deskripsinya untuk disesuaikan
dengan masing-masing skor. Selain itu, secara informal tim peneliti mengadakan diskusi
dengan para dosen pengampu Micro Teaching di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman
mengenai muatan yang ada dalam kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki
mahasiswa sebagai calon guru. Berdasarkan masukan-masukan dari pertemuan tersebut,
tim peneliti mengadakan penyempurnaan draf model.
Kompetensi kepribadian yang dikembangkan

dalam instrumen penilaian

kompetensi kepribadian yang dihasilkan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama,
berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional
Indonesia. Indikator kompetensi ini adalah (a) menghargai peserta didik tanpa
membedakan keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat,daerah asal, dan jenis
kelamin, (b) berperilaku sesuai dengan norma keyakinan/agama yang dianut, hukum
dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia
yang beragam.
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Kompetensi kepribadian kedua adalah berperilaku sebagai pribadi yang jujur,
berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Indikator kompetensi
ini adalah (a) berperilaku jujur, tegas, dan humanis, (b)

berperilaku yang

mencerminkan ketaqwaan dan akhlak mulia, (c) berperilaku yang dapat diteladani oleh
peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya. Kompetensi kepribadian ketiga
adalah berperilaku sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
Indikator kompetensi ini adalah (a) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan
stabil, (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
Kompetensi kepribadian keempat adalah mewujudkan etos kerja, tanggung jawab yang
tinggi, rasa bangga menjadi calon guru, dan rasa percaya diri. Indikator kompetensi ini
adalah (a) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, (b) bangga menjadi
calon guru dan percaya pada diri sendiri, (c) bekerja mandiri secara profesional.
Dengan demikian, terdapat sepuluh indikator kompetensi, yang masing-masing
dideskripsikan menjadi empat bagian. Masing-masing bagian mewakili skor 4 (selalu
atau terbiasa), skor 3 ( sering), skor dua (jarang), dan skor satu (pernah).
Kegiatan pemantauan dilakukan melalui observasi. Observasi di kelas
Pengajaran Mikro dilakukan sebagai masukan dan refleksi. Dengan cara ini tim peneliti
dapat merefleksi dan memastikan bahwa item-item yang telah dimasukkan dalam
instrumen penilaian kompetensi kepribadian sudah layak digunakan untuk mengukur
kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru, serta mengembangkan karakter
mahasiswa. Segala hal yang terjadi selama observasi berlangsung dicatat dan digunakan
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sebagai bahan untuk melakukan perbaikan instrumen penilaian kompetensi kepribadian.
Sebagai tindak lanjut di periode penelitian mendatang, instrumen penilaian kompetensi
kepribadian diujicobakan ke kelas Pengajaran Mikro.
Dari berbagai langkah penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa
instrumen penilaian kompetensi kepribadian untuk mengukur kompetensi kepribadian
mahasiswa sebagai calon guru bahasa Jerman, khususnya yang sedang mengambil mata
kuliah Pengajaran Mikro di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS UNY, sangat
diperlukan. Dari observasi yang dilakukan tim peneliti di kelas Pengajaran Mikro
diketahui bahwa kompetensi kepribadian mahasiswa belum berkembang. Mahasiswa
yang melakukan praktek mengajar di kelas tersebut cenderung melakukan langkahlangkah pembelajaran yang standar, yaitu membuka pelajaran, memberikan apresepsi,
menerangkan materi, latihan, dan menutup pelajaran. Beberapa indikator kompetensi
kepribadian sudah sedikit terlihat, yaitu pada saat mahasiswa memberi apersepsi yang
berupa motivasi agar supaya belajar dengan teratur dan mengerjakan tugas dengan
mandiri kepada peserta didik. Namun demikian, sebagian besar langkah-langkah
pembelajaran yang dilakukan mahasiswa yang sedang melakukan praktek mengajar
sesuai dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah disiapkan
sebelumnya. Apabila RPP tersebut dicermati, maka indikator-indikator kompetensi
kepribadian belum diaktualisasikan dalam langkah-langkah pembelajaran yang
dipersiapkan (lihat RPP yang disiapkan mahasiswa pada lampiran).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan
instrumen penilaian kompetensi kepribadian pada pembelajaran Pangajaran Mikro
yang efektif digunakan oleh para dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman FBS
UNY.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini menghasilkan

seperangkat instrumen penilaian kompetensi kepribadian untuk mengukur
kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru, khususnya yang sedang
mengambil mata kuliah Pengajaran Mikro.

B. Saran
Seperti telah dipaparkan dalam bab tiga, bahwa instrumen penelitian penilaian
kompetensi kepribadian yang dihasilkan penelitian ini perlu ditindaklanjuti. Tindak
lanjut tersebut direncanakan dilakukan pada kegiatan penelitian periode tahun depan
(2015). Oleh karena itu, besar harapan kami, rencana tindak lanjut penelitian ini dapat
terlaksana atas dukungan dana penelitian Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
Yogyakarta. Adapun langkah penelitian yang perlu dilakukan dalam kegiatan tindak
lanjut di periode penelitian mendatang adalah uji coba terbatas , uji coba lebih luas, uji
produk dan sosialisasi hasil.
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REKAP KINERJA PENELITIAN KELOMPOK
Penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Menganalisis Lembar Penilaian Proses Pembelajaran Pengajaran Mikro.
2. Mewawancarai beberapa dosen pengampu matakuliah Pengajaran Mikro
3. Mengumpulkan materi untuk kegiatan pembekalan.

Hasil kerja pada studi pendahuluan:
Pendapat Beberapa dosen Jurdik Bhs Jerman ttg Instrumen Microteaching:
1. Terlalu “njlimet’, jika diterapkan pada saat menilai penampilan mahasiswa
dalam mengajar, yang durasinya hanya 10-15 menit. Hal tersebut berakibat tidak
semua poin bisa teramati dengan baik.
2. Beberapa poin maknanya tumpang tindih.
3. Tema yang dijadikan poin amatan sudah baik, hanya saja sub temanya justru
membuat pengamatan terhadap penampilan mengajar mahasiswa kurang fokus.
Beberapa saran yang diberikan dalam pengembangan Instrumen microteaching:
1. Disederhanakan poin-poin yang ada, terutama sub tema penilaian.
2. Tema yg dinilai sudah proporsional. Range nilai disederhanakan, jika
memungkinkan.
3. Lembar penilaian tetap satu lembar saja.
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LEMBAR PENILAIAN
PROSES PEMBELAJARAN PENGAJARAN MIKRO
Nama
NIM
Jurusan/Prodi
Kompetensi Dasar
Kelas/Semester

: ____________________________________________
: ____________________________________________
: ____________________________________________
: ____________________________________________
: ____________________________________________

Petunjuk:
1. Berilah skor sesuai dengan penampilannya mulai dari skor 4 s.d. 10
2. Hitung nilai penampilan dan jumlah skor dibagi jumlah komponen.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fokus Penilaian
Membuka Pelajaran
Penguasaan Materi
Penyampaian Materi
Variasi Interaksi
Metode/Teknik
Media Pembalajaran
Isyarat Verbal dan Nonverbal
Alokasi Waktu
Muatan Karakter
Evaluasi/Menutup Pelajaran
Jumlah skor
Nilai = Jumlah skor
60

Catatan:

5

6

7

8

9

10

86

MONITOR PENELITIAN 2.9.14
1. Awalnya	
   misi	
   dari	
   penelitian	
   adalah	
   ingin	
   meningkatkan	
   kompetensi	
   kepribadian	
  
mahasiswa	
   yang	
   sedang	
   mengambil	
   mata	
   kuliah	
   micro	
   teaching.	
   Di	
   sisi	
   lain	
   juga	
   dibuat	
  	
  
instrumen	
   yang	
   mengukur	
   ketercapaian	
   pengayaan	
   kompetensi	
   kepribadian	
   yang	
  
diberikan	
  kepada	
  mahasiswa	
  oleh	
  tim	
  peneliti.	
  Pengayaan	
  akan	
  diberikan	
  berdasarkan	
  
hasil	
   wawancara	
   dengan	
   dosen	
   pengampu	
   mata	
   kuliah	
   micro	
   teaching,	
   yang	
   dilakukan	
  
setelah	
   proposal	
   penelitian	
   diterima.	
   Dalam	
   wawancara	
   tersebut	
   dijaring	
   pula	
  
pendapat	
   para	
   dosen	
   mengenai	
   instrumen	
   penilaian	
   performa	
   mahasiswa	
   dalam	
   mata	
  
kuliah	
   micro	
   teaching,	
   dan	
   saran	
   untuk	
   mengefektifkan	
   dan	
   mengefisiensikan	
  
instrumen	
  micro	
  teahing	
  yang	
  sudah	
  ada	
  dan	
  dipakai	
  selama	
  ini.	
  Selain	
  itu,	
  tim	
  peneliti	
  
sudah	
  mengadakan	
  observasi	
  di	
  kelas	
  untuk	
  mengetahua	
  aspek-‐aspek	
  dari	
  kompetensi	
  
kepribadian	
   apa	
   yang	
   sudah	
   muncul/dilakukan	
   mahasiswa	
   saat	
   melakukan	
   micro	
  
teaching.	
  
2. Dalam	
   seminar	
   proposal	
   dan	
   instrumen	
   penelitian	
   didapat	
   saran	
   dari	
   para	
   reviewer	
  
(bapak	
  Dr.	
  Kastam	
  Syamsi	
  dan	
  ibu	
  Dr.	
  Tadkiroatun	
  M).	
  Kedua	
  reviewer	
  memberi	
  saran	
  
yang	
   kurang	
   lebih	
   sama,	
   yaitu	
   sebaiknya	
   tim	
   peneliti	
   memilih	
   salah	
   satu	
   fokus	
  
penelitian	
   saja.	
   Alternatifnya	
   adalah:	
   membuat	
   instrumen	
   pengukur	
   kompetensi	
  
kepribadian	
   guru/	
   calon	
   guru	
   dan	
   memberi	
   pengayaan	
   pengetahuan	
   kompetensi	
  
kepribadian	
   guru.	
   Tim	
   peneliti	
   sepakat	
   memilih	
   alternatif	
   pertama,	
   yaitu	
   membuat	
  
instrumen	
  pengukur	
  kompetensi	
  kepribadian	
  guru/	
  calon	
  guru.	
  
3. Hal	
  yang	
  sudah	
  dikerjakan	
  setelah	
  proposal	
  diterima/didanai:	
  
a. Perbaikan	
  proposal,	
  khususnya	
  dalam	
  kajian	
  teori.	
  
b. Wawancara	
  dengan	
  para	
  pengampu	
  micro	
  teaching.	
  
c. Observasi	
  di	
  kelas	
  micro	
  teaching.	
  
d. Menyusun	
  instrument	
  pengukur	
  kompetensi	
  kepribadian.	
  
4. Langkah	
  selanjutnya/	
  belum	
  dilaksanakan:	
  
a. Meminta	
   pendapat	
   pakar	
   pendidikan	
   karakter	
   mengenai	
   instrumen	
   yang	
   sudah	
  
disusun	
  tim	
  peneliti.	
  	
  
b. Berdiskusi	
  dengan	
  beberapa	
  pakar	
  (pemberi	
  saran)	
  untuk	
  merevisi	
  instrumen.	
  
c. Menyusun	
  laporan	
  penelitian	
  dan	
  menyeminarkan	
  hasil	
  penelitian.	
  

TIM PENELITI,
Wening Sahayu
Sulis Triyono
Lia Malia
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4. Terlalu	
  “njlimet’,	
  jika	
  diterapkan	
  pada	
  saat	
  menilai	
  penampilan	
  mahasiswa	
  
dalam	
  mengajar,	
  yang	
  durasinya	
  hanya	
  10-‐15	
  menit.	
  Hal	
  tersebut	
  berakibat	
  
tidak	
  semua	
  poin	
  bisa	
  teramati	
  dengan	
  baik.	
  
	
  
5. Beberapa	
  poin	
  maknanya	
  tumpang	
  tindih.	
  
	
  
6. Tema	
  yang	
  dijadikan	
  poin	
  amatan	
  sudah	
  baik,	
  hanya	
  saja	
  sub	
  temanya	
  	
  justru	
  
membuat	
  pengamatan	
  terhadap	
  penampilan	
  mengajar	
  mahasiswa	
  kurang	
  
fokus.	
  
	
  
	
  
Saran-‐saran	
  yang	
  diberikan	
  untuk	
  pengembangan	
  Instrumen	
  Micro	
  Teaching	
  
4. Disederhanakan	
  poin-‐poin	
  yang	
  ada,	
  terutama	
  sub	
  tema	
  penilaian.	
  
	
  
5. Tema	
  yg	
  dinilai	
  sudah	
  proporsional.	
  Range	
  nilai	
  disederhanakan,	
  jika	
  
memungkinkan.	
  
	
  
6. Lembar	
  penilaian	
  tetap	
  satu	
  lembar	
  saja.	
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INSTRUMEN - HASIL MASUKAN AHLI
(MASUKAN DARI AHLI, DITANDAI**)
IDENTITAS MAHASISWA/CALON GURU

NAMA

: ……………………………………………………………………..........................

NIM

: …………………………………………………………………………………….

JURUSAN

: ………………………………………………………………………………….....

ALAMAT

: ………………………………………………………………………………….....

Petunjuk Penggunaan Instrumen
1.
Instrumen ini digunakan untuk mengukur kompetensi kepribadian calon guru.
2. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai (SL, SR, JR, P, dan TP)
INSTRUMEN PENILAIAN
KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU
NO

1.

KOMPETENSI

INDIKATOR KOMPETENSI

DESKRIPTOR

Berperilaku
sesuai 1.1 Menghargai peserta didik tanpa Skor 4 : Mengenali keberadaan peserta didik tanpa membedakan
dengan norma agama, membedakan
keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, danjenis
hukum, sosial, dan keyakinan/agama
yang
dianut, kelamin
kebudayaan nasional suku, adat istiadat,daerah asal, dan
Indonesia.
jenis kelamin.

Skala Penilaian
SL SR JR P
TP
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NO

KOMPETENSI

INDIKATOR KOMPETENSI

Skala Penilaian
SL SR JR P
TP

DESKRIPTOR

kelamin.
Skor 2: Memberikesempatansaling merespon antarpeserta didik dalam PBM
tanpa membedakan keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat,
daerah asal, danjenis kelamin
Skor 1: Menanggapi pendapat peserta didik tanpa membedakan
keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan jenis
1.2 Berperilaku sesuai dengan Skor 4: Membericontohsikapdanperilakukesehariansesuai dengan norma
norma
keyakinan/agama
yang agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku
dianut, hukum dan norma sosial dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang berbhineka
yang berlaku dalam masyarakat, tunggal ika.
serta
kebudayaan
nasional
Indonesia yang beragam
Skor 3: Berusaha mendidikdanmenanamkanperilakudansikap sesuai dengan
norma agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang
berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang
berbhineka tunggal ika.
Skor
2:
Berusahamenciptakansituasidankondisi
yang
memungkiansiswaberperilakudanbersikapsecara
terus-menerus
sesuai
dengan norma agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial
yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang
berbhineka tunggal ika.
Skor
1:
Mengidentifikasi
perkembangansikapdanperilakukekinian
disesuaikan dengan norma agama/ keyakinan yang dianut, hukum dan
norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional
Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
2.

Berperilaku
sebagai 2.1 Berperilaku jujur, tegas, dan Skor
4:
Membiasakandiriberperilaku
pribadi yang jujur, humanis.
humanisdalamkegiatan PBM
berakhlak mulia, dan

jujur,

tegas,

dan
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NO

KOMPETENSI

INDIKATOR KOMPETENSI

DESKRIPTOR

teladan bagi peserta
didik dan masyarakat.
Skor
3:
Membiasakandiriberperilaku
jujur,
tegas,
dan
humanisdalamkegiatandiluar PBM
Skor 2:Berusahamenciptakansituasidanlingkungan yang dapat membangun
danmengembangkanperilaku jujur, tegas, dan humanis.
Skor
1:
Berusahamenanamkankeyakinanpadasiswatentangpentingnyaperilaku jujur,
tegas, dan humanis.
2.2 Berperilaku yang mencerminkan Skor 4: Memiliki kebiasaan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan
ketakwaan danakhlak mulia.
akhlak muliadalamaktivitas PBM
Skor 3: Memiliki kebiasaan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan
akhlak muliadi luaraktivitas
Skor 2: Berusahamenciptakansituasidanlingkungan yang dapat membangun
danmengembangkanperilaku mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
Skor
1:
Berusahamenanamkankeyakinanpadasiswatentangpentingnyaperilaku yang
mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia
2.3
Berperilaku
yang
dapat Skor 4: Memiliki kebiasaan berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta
diteladani oleh pesertadidik dan didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
anggota masyarakat di sekitarnya.
Skor 3: Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota
masyarakat di sekitarnya.
Skor 2: Berusahamenciptakansituasidanlingkungan yang dapat membangun
danmengembangkanperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan
anggota masyarakat di sekitarnya.
Skor
1:
Berusahamenanamkankeyakinanpadasesamapendidiktentangperlunya
perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didikdan anggota masyarakat di
sekitarnya.

Skala Penilaian
SL SR JR P
TP
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NO

3.

4.

KOMPETENSI

INDIKATOR KOMPETENSI

DESKRIPTOR

Berperilaku
sebagai 3.1 Menampilkan diri sebagai pribadi Skor 4: Membiasakan diri berperilaku sebagai pribadi yang mantap dan
pribadi yang mantap, yang mantapdan stabil.
stabil.
stabil, dewasa, arif,
dan berwibawa
Skor 3: Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
Skor 2: Membangun cara menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap
dan stabil.
Skor 1: Mendidik perlunya menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap
dan stabil.
3.2 Menampilkan diri sebagai pribadi Skor 4: Membiasakan diri berperilaku sebagai pribadi yang dewasa, arif,
yang dewasa,arif, dan berwibawa. dan berwibawa.
Skor 3: Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan
berwibawa.
Skor 2: Membangun cara menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa,
arif, dan berwibawa.
Skor 1: Mendidik perlunya berperilaku sebagai pribadi yang dewasa, arif,
dan berwibawa.
Mewujudkan
etos 4.1 Menunjukkan etos kerja dan Skor 4: Membiasakan diri memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang
kerja, tanggung jawab tanggung jawab yang tinggi.
tinggi.
yang
tinggi,
rasa
bangga menjadi calon
guru, dan rasa percaya
diri.
Skor 3: Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
Skor 2: Menampilkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
Skor 1: Mendidik perlunya etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
4.2 Bangga menjadi calon guru dan Skor 4: Membiasakan diri berperilaku bangga menjadi calon guru dan
percaya pada diri sendiri.
percaya pada diri sendiri.

Skala Penilaian
SL SR JR P
TP
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NO

KOMPETENSI

INDIKATOR KOMPETENSI

4.3
Bekerja
profesional.

mandiri

DESKRIPTOR

Skor 3: Menampilkan perilaku bangga menjadi calon guru dan percaya
pada diri sendiri.
Skor 2: Menunjukkan kebanggaan menjadi guru dan percaya pada diri
sendiri sekali waktu.
Skor 1: Mengidentifikasiwujud kebanggaan menjadi guru dan percaya pada
diri sendiri.
secara Skor 4: Membiasakan diri bekerja mandiri secara profesional.
Skor 3: Menampilkan cara bekerja mandiri secara profesional.
Skor 2: Berusaha bekerja mandiri secara profesional.
Skor 1: Mengidentifikasi cara bekerja mandiri secara profesional.

Jumlah skor
Jumlah Skor Total
Nilai Akhir = Jumlah Perolehan Skor : 20

Catatan:
1. Jumlah perolehan skor tertinggi adalah 40, yang merupakan perkalian antara jumlah banyaknya deskriptor (10 buah) x skor
tertinggi (4) dibagi 40
2. Perolehan kategori kompetensi kepribadian adalah 40 : 10 dengan deskripsi penskoran sebagai berikut.

SL
SR
JR
P
TP

: Selalu dengan skor 4
: Sering dengan skor 3
: Jarang dengan skor 2
: Pernah dengan skor 1
: Tidak pernah dengan skor 0

Skala Penilaian
SL SR JR P
TP
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3.

Kategori profil kompetensi kepribadian adalah sebagai berikut.
A = memiliki rentang 3,00 – 4,00 adalah kategori kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru tinggi
B = memiliki rentang 2,00 – 2,9 adalah kategori kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru sedang
C = memiliki rentang 1,00 – 1,99 adalah kategori kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru rendah
D = memiliki rentang 0,00 – 0,99 adalah kategori kompetensi kepribadian mahasiswa sebagai calon guru sangat rendah

Yogyakarta,
Penilai
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INSTRUMEN DENGAN MASUKAN AHLI
(Masukan dari ahli, ditandai **)
IDENTITAS MAHASISWA/CALON GURU
NAMA
NIM
JURUSAN
ALAMAT

: ……………………………………………………………………..........................
: ……………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………..
: ……………………………………………………………………………………..

Petunjuk Penggunaan Instrumen

NO
1.

3. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kompetensi kepribadian calon guru.
4. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai ( P, JR, SR, dan
SL)
INSTRUMEN PENILAIAN
KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU
Skala Penilaian
INDIKATOR
KOMPETENSI
DESKRIPTOR
KOMPETENSI
TP P JR SR SL
Berperilaku
sesuai 1.1 Menghargai peserta Skor 4 : Menerima keberadaan peserta didik tanpa membedakan
dengan norma agama, didik tanpa membedakan keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, danjenis
hukum, sosial, dan keyakinan/agama
yang kelamin.
kebudayaan nasional dianut, suku, adat istiaIndonesia.
dat,daerah asal, dan jenis **Mengenali keberadaan peserta didik tanpa membedakan keyakinan/agama
kelamin.
yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, danjenis kelamin
Skor 3: Mengakui keberadaan peserta didik tanpa membedakan
keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan jenis
kelamin.
**Melibatkan

peserta

didikdalamaktivitas

PBM

tanpa

membedakan
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NO

KOMPETENSI

INDIKATOR
KOMPETENSI

DESKRIPTOR
keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan jenis
kelamin
Skor 2: Merespon peserta didik lain tanpa membedakan keyakinan/agama
yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, danjenis kelamin.
**Memberikesempatansaling merespon antarpeserta didik dalam PBM tanpa
membedakan keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal,
danjenis kelamin
Skor 1: Menghargai pendapat peserta didik tanpa membedakan
keyakinan/agama yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan jenis
kelamin.
**Menanggapi pendapat peserta didik tanpa membedakan keyakinan/agama
yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan jenis kelamin
Skor 4: Memberi contoh sikap keseharian sesuai dengan norma
agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam
masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang berbhineka tunggal ika.

1.2 Berperilaku sesuai
dengan norma
keyakinan/agama yang
dianut, hukum dan norma
sosial yang berlaku dalam **Membericontohsikapdanperilakukesehariansesuai
dengan
norma
masyarakat, serta
agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam
kebudayaan nasional
masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
Indonesia yang beragam
Skor 3: Berusaha mendidik agar terbentuk sikap sesuai dengan norma
agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam
masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
**Berusaha mendidikdanmenanamkanperilakudansikap sesuai dengan norma
agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam

Skala Penilaian
TP P JR SR SL
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NO

KOMPETENSI

INDIKATOR
KOMPETENSI

DESKRIPTOR
masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
Skor 2: Mewujudkan terus-menerus sikap yang sesuai dengan norma
agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam
masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
**Berusahamenciptakansituasidankondisi
yang
memungkiansiswaberperilakudanbersikapsecara terus-menerus sesuai dengan
norma agama/keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku
dalam masyarakat, serta kebudayaan
Skor 1: Mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan norma agama/keyakinan
yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta
kebudayaan nasional Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
**Mengidentifikasi perkembangansikapdanperilakukekinian disesuaikan
dengan norma agama/ keyakinan yang dianut, hukum dan norma sosial yang
berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang
berbhineka tunggal ika.

2.

Berperilaku sebagai 2.1 Berperilaku jujur,
pribadi yang jujur, tegas, dan humanis.
berakhlak mulia, dan
teladan bagi peserta
didik dan masyarakat.

Skor 4: Memiliki kebiasaan berperilaku jujur, tegas, dan humanis.
**Membiasakandiriberperilaku jujur, tegas, dan humanisdalamkegiatan PBM

Skor 3: Berperilaku jujur, tegas, dan humanis.
**Membiasakandiriberperilaku jujur, tegas, dan humanisdalamkegiatandi luar
PBM

Skala Penilaian
TP P JR SR SL
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NO

KOMPETENSI

INDIKATOR
KOMPETENSI

Skala Penilaian
TP P JR SR SL

DESKRIPTOR
Skor 2: Membangun perilaku jujur, tegas, dan humanis.
**Berusahamenciptakansituasidanlingkungan yang
danmengembangkanperilaku jujur, tegas, dan humanis.

dapat

membangun

Skor 1: Meyakini perilaku jujur, tegas, dan humanis.
**Berusahamenanamkankeyakinanpadasiswatentangpentingnyaperilaku jujur,
tegas, dan humanis.
2.2
Berperilaku
yang Skor 4: Memiliki kebiasaan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan
mencerminkan ketakwaan akhlak mulia.
danakhlak mulia.
**Memiliki kebiasaan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak
muliadalamaktivitas PBM
Skor 3: Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
**Memiliki kebiasaan berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak
muliadi luaraktivitas PBM
Skor 2: Membangun perilaku mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.
**Berusahamenciptakansituasidanlingkungan yang dapat membangun
danmengembangkanperilaku mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.

Skor 1: Mendidik perlunya perilaku yang mencerminkan ketakwaan dan
akhlak mulia.
**Berusahamenanamkankeyakinanpadasiswatentangpentingnyaperilaku yang
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mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia
2.3 Berperilaku yang dapat Skor 4: Memiliki kebiasaan berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta
diteladani oleh pesertadidik didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
dan anggota masyarakat di
sekitarnya.
Skor 3: Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota
masyarakat di sekitarnya.
Skor 2: Membangun perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan
anggota masyarakat di sekitarnya.
**Berusahamenciptakansituasidanlingkungan yang dapat membangun
danmengembangkanperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan
anggota masyarakat di sekitarnya.
Skor 1: Mendidik perlunya perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik
dan anggota masyarakat di sekitarnya.
**Berusahamenanamkankeyakinanpadasesamapendidiktentangperlunya
perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didikdan anggota masyarakat di
sekitarnya.
3.

Berperilaku sebagai 3.1
Menampilkan
diri Skor 4: Membiasakan diri berperilaku sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
pribadi yang mantap, sebagai
pribadi
yang
stabil, dewasa, arif, mantapdan stabil.
dan berwibawa
Skor 3: Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
Skor 2: Membangun cara menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan
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stabil.
Skor 1: Mendidik perlunya menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap
dan stabil.

3.2 Menampilkan diri
sebagai pribadi yang
dewasa,arif, dan
berwibawa.

4.

Skor 4: Membiasakan diri berperilaku sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan
berwibawa.

Skor 3: Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
Skor 2: Membangun cara menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif,
dan berwibawa.
Skor 1: Mendidik perlunya berperilaku sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan
berwibawa.
Mewujudkan
etos 4.1 Menunjukkan etos
Skor 4: Membiasakan diri memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang
kerja, tanggung jawab kerja dan tanggung jawab tinggi.
yang
tinggi,
rasa yang tinggi.
bangga menjadi calon
guru, dan rasa percaya
diri.
Skor 3: Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
Skor 2: Menampilkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
Skor 1: Mendidik perlunya etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
4.2 Bangga menjadi calon Skor 4: Membiasakan diri berperilaku bangga menjadi calon guru dan percaya
guru dan percaya pada diri pada diri sendiri.
sendiri.
Skor 3: Menampilkan perilaku bangga menjadi calon guru dan percaya pada
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diri sendiri.
Skor 2: Menunjukkan kebanggaan menjadi guru dan percaya pada diri sendiri
sekali waktu.
Skor 1: Mengidentifikasiwujud kebanggaan menjadi guru dan percaya pada
diri sendiri.
4.3 Bekerja mandiri secara Skor 4: Membiasakan diri bekerja mandiri secara profesional.
profesional.
Skor 3: Menampilkan cara bekerja mandiri secara profesional.
Skor 2: Berusaha bekerja mandiri secara profesional.
Skor 1: Mengidentifikasi cara bekerja mandiri secara profesional.

Jumlah skor
Jumlah Skor Total
Nilai Akhir = Jumlah Perolehan Skor : 20
Nara Sumber
1. Dr. Anwar Efendi
2. Dr. Dwiyanto Joko Pranowo
3. Dr. Roswita Lumban Tobing
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