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A. PENDAHULUAN  

Guru  adalah  bagian  integral  dari  organisasi pendidikan  di  Sekolah 

Umum YPS (Sekum YPS)  secara  menyeluruh. Agar Sekum YPS mampu 

menghadapi perubahan dan dinamika pendidikan sesuai tuntutan jaman maka 

Sekum  YPS perlu melakukan pengembangan sekolah sebagai sebuah organisasi 

pembelajar. Salah satu karakter utama organisasi pembelajar adalah senantiasa 

mencermati perubahan internal dan eksternal yang diikuti dengan upaya 

penyesuaian diri secara terus menerus dalam mempertahankan eksistensinya. 

Syarat mutlak terciptanya organisasi pembelajar adalah terwujudnya masyarakat 

pembelajar di tubuh organisasi tersebut. Dalam hal ini, Sekum YPS sebagai 

organisasi pembelajar hendaknya membangun sumber daya manusianya 

(guru/pegawai) agar secara individu atau bersama-sama harus didorong untuk 

menjadi bagian dari organisasi pembelajar melalui keterlibatan secara sadar dalam 

berbagai kegiatan belajar guna mengembangkan kompetensi sesuai tuntutan 

keprofesionalannya. 

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Sekum YPS 

diarahkan untuk memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, 

kompetensi sosial dan kepribadian yang telah dimiliki dengan apa yang menjadi 

tuntutan sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan profesinya. 

Kegiatan PKB di Sekum YPS dikembangkan berdasarkan profile kinerja guru yang 

diperoleh dari hasil penilaian kinerja guru. Kegiatan PKB lebih menekankan 

kepada kegiatan mandiri guru untuk peningkatan keprofesionalannya yang 

dilakukan melalui kegiatan sharing, diskusi, penguatan, pendidikan, pelatihan dan 

penelitian tanpa adanya mentoring.  

Tujuan dilaksanakannya program PKB ini adalah untuk mewujudkan 

guru profesional di Sekum YPS selain memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, 

tuntas dan memadai, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang, kuat dan 



TQI Sekum YPS 
 

3 

seimbang. Melalui ilmu pengetahuan yang kuat dan kepribadian yang prima, 

maka diharapkan guru dapat memotivasi dan meningkatkan kompetensi peserta 

didik sehingga tercapai layanan yang bermutu sesuai visi, misi, dan kebijakan 

mutu Sekum YPS.  

 

B. PENGERTIAN PORTOFOLIO 

Dalam bidang pendidikan, portofolio diartikan sebagai sekumpulan 

informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian 

prestasi seseorang dalam pendidikannya. Portofolio dalam bidang pendidikan 

sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti akreditasi pengalaman 

seseorang, pencarian kerja, melanjutkan pendidikan, pengajuan sertifikat 

kompetensi, penilaian kinerja dan lain-lain.  

Dalam konteks Penilaian Kinerja guru, portofolio adalah kumpulan 

bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai 

selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. 

Portofolio ini terkait dengan unsur pelaksanaan tugas pokok, tugas 

kerumahtanggaan, karya tulis ilmiah, karya inovasi, dan prestasi selama guru 

yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan 

pelaksanaan peran sebagai agen  pembelajaran tergantung pada tingkat 

kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, 

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Secara lebih spesifik dalam kaitan dengan Penilaian guru di Sekum YPS,  

penilaian portofolio guru berfungsi sebagai: (1) wahana guru untuk menampilkan 

dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan 

relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung; (2) informasi/data dalam 

memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; dan (3) salah satu dasar 
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untuk memberikan rekomendasi bagi Yayasan dalam mempertimbangkan status 

kontrak kerja guru baru. 

 

C. KOMPONEN PORTOFOLIO  

Penilaian portofolio dalam konteks Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) di 

Sekum YPS pada hakikatnya adalah bentuk penilaian kinerja berdasarkan bukti 

fisik yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai agen pembejalaran. Penilaian Portofolio terdiri atas 2 (dua) unsur utama 

yaitu:  

1. Pengembangan Diri, meliputi: (a) Mengikuti diklat fungsional (b) 

pelaksanakan tugas pokok guru sebagai agen pembelajaran. 

2. Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi Ilmiah, meliputi: (a) membuat karya 

tulis ilmiah dan penelitian (b) melakukan publikasi ilmiah (termasuk 

penerbitan buku), atau Karya Inovatif, meliputi: (a) menemukan teknologi 

tepat guna, (b) menemukan/menciptakan karya seni; (c) 

membuat/memodifikasi alat pelajaran; (d) mengikuti pengembangan 

penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. 

Komponen Portofolio dari dua unsur utama tersebut dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. MENGIKUTI DIKLAT FUNGSIONAL   

Diklat Fungsonal adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau 

latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang 

bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Macam kegiatan dapat berupa 

kursus, pelatihan, penataran, workshop maupun berbagai bentuk diklat 

yang lain. 

Untuk keperluan portofolio bukti fisik yang harus disertakan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Fotocopy sertifikat kegiatan Diklat yang telah ikuti (jika ada) 

b. Laporan refleksi hasil pendidikan, pelatihan, workshop atau seminar 

sesuai standar isi berikut (form terlampir):  

Bagian Awal: 

- Judul pelatihan, workshop atau seminar yang diikuti 

- Waktu dan tempat 

- Pembicara/pemateri 

Bagian Isi: 

- Tujuan pelatihan, workshop atau seminar yang diikuti 

- Manfaat pelatihan 

- Deskripsi singkat materi dan uraian kesesuaian dengan peningkatan 

keprofesian guru yang bersangkutan.    

- Nilai hasil Diklat (jika ada) 

- Tindak lanjut yang akan dan telah dilakukan guru dari hasil kegiatan 

pelatihan, workshop atau seminar yang telah diikuti. 

Bagian Penutup: 

- Tanda tangan guru 

- Tanda tangan dan stempel Kepala Sekolah (validasi Sekolah) 

 

2. PELAKSANAAN TUGAS POKOK GURU SEBAGAI AGEN 

PEMBELAJARAN 

Bukti fisik yang harus disertakan dalam Portofolio adalah sebagai berikut: 

a. Program Tahunan Dan Program Semester (Prota dan Prosem) 

Program tahunan dan program semester merupakan perencanaan 

pembelajaran dalam kurun waktu satu tahun dan satu semester yang 

memuat pemetaan Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan 

Indikator serta alokasi waktunya.  
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Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik Prota 

dan Prosem tahun pelajaran berjalan. 

 

b. Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , 

kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. 

Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam 

pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan 

rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan 

pengembangan sistem penilaian.  

Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik silabus tahun 

pelajaran berjalan. 

 

c. Kumpulan Lesson Plan  

Lesson Plan adalah penjabaran silabus yang menggambarkan rencana 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi. Lesson Plan 

digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran 

baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan. Berdasarkan PP 19 

Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa ”Perencanaan  proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”.  
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Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik 5 (lima) Lesson 

Plan terbaik tahun pelajaran berjalan 

d. Kumpulan Lembar Kerja Siswa (LKS)/worksheet 

Lembar Kegiatan Siswa/worksheet adalah lembaran-lembaran berisi 

petunjuk, instruksi, tugas/kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Lembar kegiatan siswa akan memuat paling tidak: judul, KD yang akan 

dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/bahan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja dan scaffolding 

(Glosarium Pendidikan Sekum YPS, hal. 51), tugas yang harus dilakukan, 

dan laporan yang harus dikerjakan. Tugas-tugas sebuah lembar kegiatan 

tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara baik apabila tidak 

dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan 

materi tugasnya.  

Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik 5 (lima) 

Lembar Kerja Siswa (LKS)/worksheet terbaik tahun pelajaran berjalan. 

 

e. Kumpulan Alat-Alat Evaluasi  

Alat evaluasi/alat penilaian adalah instrumen yang digunakan guru 

untuk melakukan evaluasi/penilaian terhadap peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Alat evaluasi secara umum dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu tes dan non tes. Tes adalah suatu cara atau alat 

untuk  mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok 

siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi 

siswa tersebut. Sedangkan alat evaluasi non tes adalah alat yang 

digunakan mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. 
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Teknik penilaian nontes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak 

mengunakan tes.Teknik peniaian ini umunya untuk menilai kepribadian 

anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sosial, 

ucapan, riwayat hidup dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan 

belajar dalam pendidikan baik individual maupun secara kelompok. 

Standar minimal kelayakan alat eveluasi sebagai berikut: 

- Identitas alat evaluasi (nama, durasi waktu, tanggal pelaksanaan 

tes/non tes) 

- Mencantumkan KD, dan Indikator yang akan di ukur 

- Mencantumkan KKM 

- Pemilihan alat evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik mata 

pelajaran serta jenis informasi yang ingin diperoleh dari peserta 

didik. 

- Jenis alat evaluasi yang digunakan bersesuaian dengan tujuan 

evaluasinya 

Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik 

minimal 5 (lima) alat evaluasi terbaik dan bervariasi (tes/nontes) tahun 

pelajaran berjalan. 

 

f. Kumpulan Bahan Ajar  

Berdasarkan bentuknya, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 

empat kategori, yaitu bahan cetak (printed), bahan ajar dengar (audio), 

bahan ajar pandang dengar (audiovisual) dan bahan ajar interaktif 

(interactive teaching material) 

1. Bahan Ajar Cetak (Printed) 

Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang disiapkan dan disajikan 

dalam bentuk tulisan yang dapat berfungsi untuk pembelajaran dan 
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penyampaian informasi.  Banyak sekali jenis bahan ajar cetak yang 

bisa digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain adalah 

handout, modul, buku teks, lembar kegiatan siswa, model (maket), 

poster dan brosur. 

a) Handout 

Handout merupakan bahan pembelajaran yang sangat ringkas, 

bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap 

kompetensi dasar dan materi pokok yang diajarkan kepada 

peserta didik. Pada umumnya handout berfungsi untuk 

membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat, sebagai 

pendamping penjelasan pendidik, sebagai bahan rujukan peserta 

didik, memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar, pengingat 

pokok-pokok materi yang diajarkan, memberi umpan balik dan 

menilai hasil belajar. 

Kriteria handout sebagai berikut: 

 Substansi materi memiliki relevansi yang dekat dengan 

kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dikuasai 

oleh peserta didik. 

 Materi memberikan penjelasan secara lengkap tentang 

definisi, klasifikasi, prosedur, perbandingan, rangkuman dan 

sebagainya. 

 Padat pengetahuan. 

 Kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan 

 Kalimat yang disajikan singkat, jelas. 

 Menuntun pembicara/guru secara teratur dan jelas. 

 Dapat diambil dari buku atau hasil download dari internet. 

 Selanjutnya untuk kegiatan belajar mengajar seperti apa yang 
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memerlukan bahan ajar handout: hampir semua materi sesuai 

menggunakan bahan ajar handout. Namun sesuai dengan 

fungsinya maka handout biasanya dipadukan dengan bahan 

ajar lain, misalnya dengan LKS atau dengan modul. Handout 

biasanya disiapkan juga untuk keperluan memperkaya 

informasi pada suatu seminar atau kegiatan ceramah. 

 

b) Modul 

Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar 

peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan 

bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang: 

 Petunjuk belajar (Petunjuk siswa/guru) 

 Kompetensi yang akan dicapai 

 Content atau isi materi 

 Informasi pendukung 

 Latihan-latihan 

 Petunjuk kerja, dapat berupa Lembar Kerja (LK) 

 Evaluasi 

 Balikan terhadap hasil evaluasi. 

 

c) Buku Teks 

Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis 

yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari 

pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan 

kurikulum yang berlaku. Buku teks berguna untuk membantu 

pendidik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun 

berdasarkan kurikulum yang berlaku, menjadi pegangan guru 
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dalam menentukan metode pengajaran dan memberikan 

kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau 

mempelajari pelajaran baru. 

 

d) Model (Maket) 

Model (maket) merupakan bahan ajar yang berupa tiruan benda 

nyata untuk menjembatani berbagai kesulitan yang bisa ditemui, 

apabila menghadirkan objek atau benda tersebut langsung ke 

dalam kelas, sehingga nuansa asli dari benda tersebut masih bisa 

dirasakan oleh peserta didik tanpa mengurangi struktur aslinya, 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

 

e) Brosur  

Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah 

yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri 

atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran 

cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang 

perusahaan atau organisasi). Dengan demikian, maka brosur 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar, selama sajian brosur 

diturunkan dari kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh 

siswa. Mungkin saja brosur dapat menjadi bahan ajar yang 

menarik, karena bentuknya yang menarik dan praktis. Agar 

lembaran brosur tidak terlalu banyak, maka brosur didesain 

hanya memuat satu kompetensi dasar saja.  Ilustrasi dalam 

sebuah brosur akan menambah menarik minat peserta didik 

untuk menggunakannya. 
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f) Foto/Gambar 

Foto/gambar memiliki makna yang lebih baik dibandingkan 

dengan tulisan. Foto/gambar sebagai bahan ajar tentu saja 

diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat 

sebuah atau serangkaian foto/gambar siswa dapat melakukan 

sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih 

kompetensi dasar. 

 

2. Bahan Ajar Dengar (Audio) 

Bahan ajar audio merupakan salah satu bahan ajar noncetak yang 

didalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal 

audio secara langsung, yang dapt dimainkan atau diperdengarkan 

oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka 

menguasai kompetensi tertentu. Jenis-jenis bahan ajar audio ini 

antara lain adalah radio, kaset MP3, MP4, sounds recorder dan 

handphone. Bahan ajar ini mampu menyimpan suara yang dapat 

diperddengarkan secara berulang-ulang kepada peserta didik dan 

biasanya digunakan untuk pelajaran bahasa dan musik. 

 

3. Bahan Ajar Pandang Dengar (Audiovisual) 

Bahan ajar audiovisual merupakan bahan ajar yang engombinasikan 

dua materi, yaitu visual dan auditif. Materi auditif ditujukan untuk 

merangsang indra pendengaran sedangkan visual untuk merangsang 

indra penglihatan. Dengan kombinasi keduanya, pendidik dapat 

menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Hal itu 

berdasarkan bahwa peserta didik cenderung akan lebih mudah 

mengingat dan memahami suatu pelajaran jika mereka tidak hanya 
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menggunakan satu jenis indra saja, apalagi jika hanya indra 

pendengaran saja.  Bahan ajar audiovisual  mampu memperlihatkan 

secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat 

di dalam kelas menjadi mungkin dilihat. Selain itu juga dapat 

membuat efek visual yang memungkinkan peserta didik 

memperkuat proses belajar. Bahan ajar pandang dengar antara lain 

adalah video dan film. 

 

4. Bahan Ajar Interaktif (Interactive Teaching Material) 

Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yag mengombinasikan 

beberapa media pembelajaran (audio, video, teks atau grafik) yang 

bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku 

alami dari suatu presentasi. Bahan ajar interaktif memungkinkan 

terjadinya hubungan dua arah antara bahan ajar dan penggunanya, 

sehinnga peserta didik akan terdorong untuk lebih aktif.  Bahan ajar 

interaktif dapat ditemukan dalam bentuk CD interaktif, yang dalam 

proses pembuatan dan penggunaannya tidak dapat trelepas dari 

perangkat komputer. Maka dari itu, bahan ajar interaktif juga 

termasuk bahan ajar berbasis komputer. 

Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik 

kumpulan bahan ajar dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Bahan ajar hendaknya bervariasi sesuai dengan jenis dan karakteristik mata 

pelajaran. 

- Lampirkan bahan ajar berdasarkan karakteristik dan kebutuhan 

pembelajaran (misalnya, anda memiliki handout yang telah digunakan 

sebanyak 10 buah, maka lampirkan 2 yang terbaik saja) 
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g. Kumpulan Analisis Hasil Penilaian  

Permendiknas No. 20 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Penilaian 

pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi 

untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dengan 

demikian ada dua substansi penting yang harus dicermati pendidik 

dalam konteks penilaian, yaitu proses pengumpulan dan proses 

pengolahan. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik 

penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau 

kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi 

dan tingkat perkembangan peserta didik. Teknik tes berupa tes tertulis, 

tes lisan, dan tes praktik. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan 

selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiata pembelajaran 

atau tes kinerja. Sedangkan Teknik penugasan baik perseorangan 

maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan atau proyek. 

Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik analisis 

dan hasil penilaian dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Lampirkan tiga paket bukti analisis dan hasil penilaian siswa yang tertulis  

meliputi tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomotorik) atau disesuaikan dengan 

karakteristik mata pelajaran  

- Jika mengajar lebih dari satu mata pelajaran maka melampirkan bukti fisik dari 

masing-masing mata pelajaran yang diampu (jika mengampu lebih dari tiga 

maka pilihtiga saja)  

- Jika mengajar lebih dari satu kelas/jurusan/rombel maka lampirkan bukti fisik 

dari kelas/jurusan/rombel yang berbeda-beda (jika mengampu lebih dari tiga 

kelas/jurusan/rombel maka pilih tiga saja) 
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3. KARYA TULIS ILMIAH, KARYA INOVASI, DAN PUBLIKASI ILMIAH 

Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil 

penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah 

tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan 

ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, antara 

lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium.  

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan 

kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Karya inovatif  adalah  karya  yang  bersifat  pengembangan,  modifikasi 

atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhdap peningkatan 

kualitas proses pembelajaran disekolah dan pengembangan dunia 

pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini mencakup:  

a. Penemuan  teknologi  tepat  guna   

b. Penemuan/peciptaan  atau  pengembangan  karya  seni   

c. Pembuatan/pemodifikasian  alat  pelajaran/peraga/praktikum  

d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan 

sejenisnya. 

Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik Karya 

Tulis Ilmiah (KTI) atau karya Inovasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

- Minimal satu Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Karya Inovasi  dengan format 

penulisan sesuai lampiran yang ada pada buku pedoman Penilaian Kinerja 

Guru (buku kuning yang telah dibagikan) 

- Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Karya Inovasi yang dibuat harus dipublikasikan 

dan sudah diseminarkan/dipresentasekan di forum ilmiah (minimal di unit 

sekolah masing-masing dengan jumlah peserta paling sedikit 20 orang )  

- Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Karya Inovasi hendaknya memenuhi kriteria 
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“APIK” yaitu Asli, Perlu, Ilmiah dan Konsisten 

- Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Karya Inovasi telah divalidasi oleh Kepala 

Sekolah (format validasi terlampir) 

- Melampirkan bukti fisik bahwa Tulis Ilmiah (KTI) atau Karya Inovasi telah 

diseminarkan seperti fotocopy daftar hadir peserta seminar, dan foto 

dokumentasi seminar. 

 

4. MENJALANKAN TUGAS TAMBAHAN 

Tugas tambahan adalah tugas yang dibebankan kepada seorang guru diluar 

jam mengajar efektif, seperti tugas sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua dan Anggota 

P3SB, Ketua dan Anggota Tim IT, Pembina Ekskur, Guru Pembina 

olimpiade dll. 

Untuk kepentingan administrasi portofolio sertakan bukti fisik berupa SK 

penugasan dan Lembar Refleksi Pelaksanaan tugas tambahan . 

 

5. PENILAIAN UMUM PORTOFOLIO 

Penilaian umum portofolio adalah penilaian terhadap tampilan fisik 

Portofolio yang meliputi sistematika penyusunan, kelengkapan dan 

kerapian. Sistematika penyusunan portofolio hendaknya menggunakan 

penanda visual untuk setiap komponen dan sub komponen portofolio 

sehingga dapat mempermudah ketelusurannya. 
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Lampiran-1 

LEMBAR REFLEKSI  

DIKLAT FUNGSIONAL  
 

Nama/judul pelatihan, workshop, 

atau seminar  yang diikuti 
 

Waktu dan Tempat  Pelaksanaan  

Pemateri   

Durasi Waktu  

 

Tujuan Pelatihan 

 
 
 
 

Manfaat pelatihan 

 

 

 

Deskripsi singkat materi  dan uraian kesesuaian dengan peningkatan keprofesian 
guru yang bersangkutan 

 

 

Tindak lanjut dari hasil pelatihan/workshop/seminar yang akan dan telah dilakukan 
(gunakan Metode STAR : Situation, Task, Action, Result) 

 

 

Soroako,                    2013 

 Kepala Sekolah            Guru                     

 

 

 

(____________)                                                                                                     (_______________) 
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Lampiran-2 

 

 

 
 

 
INSTRUMEN PORTOFOLIO  

PROGRAM PKB GURU  

TAHUN 2013 

  

NAMA GURU  : XXXXXXXXXXXXX 

NUPTK   : XXXXXXXXXXXXX (Jika ada) 

N R G   : XXXXXXXXXXXXX (Jika ada) 

NO. PEGAWAI  : YPS-XXX 

 

NAMA SEKOLAH : XXXXXXXXXXXXX 

ALAMAT SEKOLAH : XXXXXXXXXXXXX 

KECAMATAN  : NUHA 

KABUPATEN  : LUWU TIMUR 

 

YAYASAN PENDIDIKAN SOROWAKO 



TQI Sekum YPS 
 

19 

DAFTAR ISI 

Halaman 

Halaman Judul .............................................................................................................. i 

Daftar Isi ........................................................................................................................ ii 

Identitas Peserta ...................................................................................................... iii 

1. Diklat Fungsional ................................................................................... 4 

2. Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Sebagai Agen Pembelajaran.................................. 4 

2.a. Program Tahunan/Semester  ......................................................................... 4 

2.b Silabus  ......................................................................... 4 

2.c. Kumpulan Lesson Plan ................................................................................ 5 

2.d. Kumpulan Lembar Kerja Siswa ....................................................................... 5 

2.e  Kumpulan Alat-alat Evaluasi ....................................................................... 5 

2.f. Kumpulan Bahan Ajar ................................................................................. 6 

2.g Kumpulan Analisis dan Hasil Penilaian Siswa.................................................... 6 

3. Kumpulan Karya Tulis Ilmiah, Karya Inovasi dan Publikasi Ilmiah ........................ 6 

4. Kumpulan Bukti Fisik Menjalankan Tugas Tambahan ........................................... 7 

 

 

KETERANGAN: 

Silakan diedit halaman dari poin 1 – 4 sesuai dengan dokumen portofolio 

masing-masing 
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IDENTITAS GURU 

  

1.  Nama (lengkap dengan gelar akademik) :  

2.  NUPTK :                                  (Jika ada) 

3.  N R G :                                  (Jika ada) 

4.  No. Pegawai : YPS- 

5.  Jenis Kelamin :  Laki-laki    Perempuan 

6.  Tempat/tanggal lahir :  

7.  Pendidikan Terakhir :  

8.  Sertifikat Pendidik :  Memiliki     Tidak Memiliki 

9.  Sekolah Tempat Tugas   

 a. Nama  :  

 b. Alamat Sekolah :  

 c. Kecamatan : Nuha 

 d. Kabupaten/Kota : Luwu Timur 

 e. Provinsi : Sulawesi Selatan 

 f. No. Telp. Sekolah : (021) 5249100  Ext:  

10.  Mata Pelajaran dan kelas/jurusan  yang 

diampu 
: a.  

  b.  

11.  Beban Mengajar per Minggu :  

 

 

Mengesahkan  Sorowako,                2013 

Kepala Sekolah,  Penyusun, 

   

   

   

XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXX 

BN : YPS - XXX  BN : YPS - XXX 
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KOMPONEN PORTOFOLIO 

1. Diklat Fungsional 

NO. 
NAMA/ JENIS 

DIKLAT 
TEMPAT 

WAKTU 

PELAKSANAAN 

(….. JAM) 

PENYELENGGARA 

a.      

b.      

c.      

d.      

 

2. Pelaksanaan Tugas Pokok Guru Sebagai Agen Pembelajaran 

a. Program Tahunan/Semester 

NO. MATA PELAJARAN 
TAHUN/ 

SEMESTER 
KELAS/ 

JURUSAN 

1.     

2.     

3.     

b. Silabus 

NO. MATA PELAJARAN 
TAHUN/ 

SEMESTER 
KELAS/ 

JURUSAN 

1.     

2.     

3.     

c. Kumpulan Lesson Plan 

NO. 
MATA 

PELAJARAN 

KELAS/ 

JUR 

TAHUN/ 

SEMESTER 

MATERI/ 

KOMPETENSI 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Catatan: Lampirkan bukti lima Lesson Plan terbaik yang telah digunakan sesuai 
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yang tertulis pada tabel di atas 

d. Kumpulan Lembar Kerja Siswa (LKS)/Worksheet 

NO. 
MATA 

PELAJARAN 

KLS/ 

JUR 

MATERI/ 

KOMPETENSI 
KETERANGAN  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Catatan:  Lampirkan bukti 5 (lima) LKS Terbaik yang tertulis dalam tabel 

e. Kumpulan Alat Evaluasi 

NO. 
MATA 

PELAJARAN 

KLS/ 

JUR 

MATERI/ 

KOMPETENSI 
RANAH 

BENTUK 

EVALUASI 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Catatan: 

a. Ranah (kognitif, afektif, dan psikomotorik) disesuaikan dengan ciri khas mata 

pelajaran 

b. Lampirkan bukti Enam Alat Evaluasi Terbaik yang mewakili ketiga ranah yang 

tertulis dalam tabel 

c. Alat evaluasi yang dilampirkan sedapat mungkin mewakili semua jenis/bentuk 

evaluasi yang real dilakukan dalam pembelajaran 

f. Kumpulan Bahan Ajar 

NO. MATA PELAJARAN 
MATERI/ 

KOMPETENSI 

KELAS/ 

SEMESTER 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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g. Kumpulan Analisis dan Hasil Penilain 

NO. MATA PELAJARAN 
KELAS/ 

JURUSAN 

TAHUN/ 

SEMESTER 

a.     

b.     

c.     

Catatan: 

a. Lampirkan tiga paket bukti analisis dan hasil penilaian siswa yang tertulis 

dalam tabel  

b. Bukti yang dimaksud pada poin a. meliputi tiga ranah (kognitif, afektif, dan 

psikomotorik) dan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran 

c. Jika mengajar lebih dari satu mata pelajaran maka melampirkan bukti fisik dari 

masing-masing mata pelajaran yang diampu (jika mengampu lebih dari tiga 

maka pilih tiga saja) 

d. Jika mengajar lebih dari satu kelas/jurusan/rombel maka lampirkan bukti fisik 

dari kelas/jurusan/rombel yang berbeda-beda (jika mengampu lebih dari tiga 

kelas/jurusan/rombel maka pilih tiga saja) 

 

3. Kumpulan Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Karya Inovasi 

NO. Judul Karya 
Tanggal 

Pembuatan 
Tanggal Publikasi 

a.     

b.     

c.     

Catatan:  

- Lampirkan minimal satu Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau Karya Inovasi yang 

sudah dipublikasikan dalam forum ilmiah atau menjadi finalis pada lomba 

tingkat propinsi dan nasional pada tahun periode penilaian  

- Lampirkan bukti fisik bahwa Karya telah diseminarkan seperti daftar hadir 

seminar, foto dokumentasi seminar, dan sebagainya. 
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4. Kumpulan Bukti Fisik Menjalankan Tugas Tambahan pada Tahun Pelajaran 

Berjalan 

NO. JENIS TUGAS NO. SK 
RENTANG 

WAKTU 
PERAN 

a.      

b.      

c.      

d.      

Catatan: Lampirkan bukti fisik yang relevan 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam portofolio ini 

benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan dan 

dokumen saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai 

dengan Buku Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan YPS yang berlaku. 

 

           Sorowako,                2013 

Penyusun, 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

BN : YPS – xxx 

 

Catatan: 

1. Semua dokumen diatur secara rapi, terurut dan sistematis berdasarkan 

penomoran pada Instrumen Portofolio disusun menggunakan folder berwarna 

merah 

2. Dokumen Portofolio telah disahkan oleh Kepala Sekolah sebelum diserahkan ke 

TQI 

3. Portofolio yang sudah disahkan dikumpulkan ke TQI paling lambat tanggal 25 

April 2014. 

4. Warna Folder Portofolio diatur sebagai berikut: 

- TK : Hijau 

- SD  : Merah 

- SMP : Biru 

- SMA : Kuning 

5. Ukuran folder A4 (semua dokumen dan lampiran dalam portofolio menggunakan 

kertas A4) 
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Lampiran - 3 

RUBRIK PENILAIAN PORTOFOLIO 

No Kriteria 
Skor 

4 3 2 1 

1 DIKLAT FUNGSIONAL 4 3 2 1 

 - Mengikuti kegiatan Diklat yang diselenggarakan 
Sekum YPS atau yang direkomendasikan oleh 
Yayasan atau unit sekolah 
(mengikuti minimum yang diadakan Sekum 
YPS=4; kurang satu = 3; kurang 2 = 2; kurang tiga 
atau lebih =1) 

    

 - Deskripsi kesesuaian materi diklat dengan 
peningkatan keprofesian guru yang bersangkutan   

    

 - Deskripsi tindak lanjut hasil diklat  
(sangat baik=4; baik=3; cukup=2; kurang=1) 

    

 Jumlah  

2 PELAKSANAAN TUGAS POKOK GURU 
SEBAGAI AGEN PEMBELAJARAN 

    

2.a Program Tahunan atau Program Semester 4 3 2 1 

 - Kesesuaian SK, KD dengan Standar Isi yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan 

    

 - Kesesuaian alokasi waktu dengan  jam efektif      

 Jumlah  

2.b Silabus 4 3 2 1 

 - Memenuhi standar format minimal yang 
ditetapkan oleh BSNP 

    

 - Kesesuaian SK, KD dengan standar Isi yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan 

    

 - Kesesuaian silabus dengan program tahunan dan 
program semester 

    

 - Kesesuaian aktivitas pembelajaran yang 
dikembangkan dengan KD dan Indikator  

    

 - Kesesuaian jenis penilaian yang digunakan  
dengan indikator dan aktivitas pembelajaran  

    

 - Kesesuaian antara alat penilaian dengan jenis 
penilaian  

    

 - Kesesuaian alokasi waktu      

 Jumlah  
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2.c Lesson Plan  4 3 2 1 

 - Jumlah Lesson Plan terbaik yang dilampirkan (5 
buah=4, 3-4 buah =3, 2 buah=2, 1 buah = 1) 

    

 - Memenuhi standar isi/format minimal BSNP: 
identitas Lesson Plan lengkap (Nama sekolah, 
Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Standar 
Kompetensi, Kompetensi Dasar, Indikator dan 
Alokasi Waktu) ; Tujuan Pembelajaran; Materi 
pembelajaran; Langkah-langkah pembelajaran 
(kegiatan awal, inti dan kegiatan akhir); 
metode/model yang digunakan; sumber belajar; 
penilaian; catatan refleksi ,dan catatan validasi 
manajemen sekolah 

    

 - Kesesuaian  SK, KD dan Indikator     

 - Kesesuaian bahan ajar dengan Indikator dan 
tujuan Pembelajaran  

    

 - Kegiatan pembelajaran dalam Lesson Plan 
mencerminkan pembelajaran yang PAIKEM  

    

 - Penilaian yang dilakukan sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, dan indikator  

    

 - Catatan Refleksi mencerminkan keterlaksanaan 
proses pembelajaran di kelas yang memuat: 
kendala, ketercapaian Lesson Plan, hal baru (jika 
ada), dan rencana tindak lanjut pada Lesson Plan 
berikutnya. 

    

 Jumlah  

2.d Lembar Kerja Siswa (LKS) 4 3 2 1 

 - Jumlah LKS terbaik yang dilampirkan (5 buah=4, 
3-4 buah =3, 2 buah=2, 1 buah = 1) 

    

 - Kelengkapan Isi LKS (judul, KD yang akan 
dicapai, waktu penyelesaian, peralatan/bahan 
yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 
informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus 
dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan) 

    

 - LKS logis, runtut, dan sistematis sesuai 
karakteristik KD  

    

 - Isi LKS menyediakan scaffolding yang sesuai 
kebutuhan pembelajaran 

    

 Jumlah  
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2.e Kumpulan Alat-Alat Evaluasi  4 3 2 1 

 - Jumlah alat evaluasi terbaik yang dilampirkan (5 
buah=4, 3-4 buah =3, 2 buah=2, 1 buah = 1)  

    

 - Alat evaluasi memenuhi kebutuhan semua ranah 
penilaian (kognitif, afektif, psikomotorik) atau 
sesuai karakteristik mata pelajaran 

    

 - Alat evaluasi mengukur ketercapaian indikator 
pembelajaran  

    

 - Kumpulan alat evaluasi mencerminkan penerapan 
penilaian otentik 

    

 Jumlah  

2.f Kumpulan Bahan Ajar 4 3 2 1 

 - Jumlah bahan ajar terbaik yang dilampirkan (5 
buah=4, 3-4 buah =3, 2 buah=2, 1 buah = 1) 

    

 - Substansi materi memiliki relevansi dengan 
kompetensi dasar atau materi pokok yang harus 
dikuasai oleh peserta didik 

    

 - Materi bahan ajar mencakup paling tidak 
memberikan penjelasan secara lengkap antara lain 
tentang definisi, klasifikasi, prosedur, 
perbandingan, rangkuman dan sebagainya 

    

 - Padat dan memiliki sekuensi yang jelas secara 
keilmuan. 

    

 - Kreatifitas guru (variasi jenis bahan ajar, ide, dan 
tampilan visual) 

    

 Jumlah  

2.g Kumpulan Analisis dan Hasil Penilaian  4 3 2 1 

 - Jumlah lampiran analisis dan hasil penilaian  
(melampirkan 3 paket = 4; Melampirkan 2 paket 
=3; melampirkan 1paket dan lengkap = 2; tidak 
ada =1) 

    

 - Kelengkapan ranah penilaian (semua ranah 
lengkap=4; kurang satu ranah = 3, kurang dua 
ranah = 2; kurang tiga atau lebih =1) 

    

 - Analisis hasil penilaian memenuhi standar 
kebutuhan minimal BSNP (rata-rata, tingkat 
ketuntasan soal, tingkat ketuntasan individu, 
tingkat ketuntasan kelompok, jumlah remedial 
dan pengayaan) 

    

 Jumlah  
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3 MENJALANKAN TUGAS TAMBAHAN 
SEKOLAH 

4 3 2 1 

 - Keterlibatan: 

 Problem solving 

 Achievement motivation 

 Team work 
(Tinggi semua unsur =4; Tinggi pada dua unsur = 
3; Tinggi pada satu unsur = 2; semua unsur 
rendah = 1) 

    

 - Peran terbesar yang pernah diampu (ketua = 4; 
wakil ketua, ketua bidang, sekretaris, bendahara = 
3; kordinator atau yang setara = 2; anggota = 1) 

    

 Jumlah  

4 KARYA TULIS ILMIAH, KARYA INOVASI, DAN 
PUBLIKASI ILMIAH 

4 3 2 1 

 a. Format Karya Tulis memenuhi tata tulis (ukuran 
kertas, tipografi, tata letak, kerapian ketik)  

    

 b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar  
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 c. Memenuhi Kriteria APIK (Asli, Perlu, Ilmiah, 
Konsisten) 
Asli, laporan yang dibuat benar-benar merupakan 
karya asli penyusunnya, bukan merupakan 
plagiat, jiplakan, atau disusun dengan niat dan 
prosedur yang tidak jujur.    
Laporan Karya tulis ilmiah  yang tidak Asli  
antara lain ditandai oleh:  

- Adanya bagian-bagian tulisan yang dirubah 
di sana-sini, bentuk ketikan yang tidak sama, 
tempelan nama, terdapat petunjuk adanya 
lokasi dan subyek yang tidak konsisten, 
terdapat tanggal pembuatan yang tidak 
sesuai, terdapat berbagai data yang tidak 
konsisten, tidak akurat. 

- Waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang 
wajar. 

- Adanya kesamaan isi, data dan hal lain yang 
sangat mencolok dengan laporan orang lain.  

- Tidak adanya lampiran dokumen-dokumen 
kegiatan yang dapat memberikan bukti 
bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan.  

    

 d. Memenuhi Kriteria APIK (Asli, Perlu, Ilmiah, 
Konsisten) 
Perlu, hal yang dilaporkan atau gagasan yang 
dituliskan, harus sesuatu yang diperlukan dan 
mempunyai manfaat dalam menunjang 
pengembangan keprofesian dari guru yang 
bersangkutan. Manfaat tersebut diutamakan 
untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan 
pendidikan guru bersangkutan. Laporan Karya 
Tulis Ilmiah yang tidak Perlu  antara lain ditandai 
oleh: (1) masalah yang dikaji terlalu luas, dan (2) 
tidak langsung berhubungan dengan 
permasalahan yang berkaitan dengan upaya 
pengembangan profesi dari guru yang 
bersangkutan. 
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 e. Memenuhi Kriteria APIK (Asli, Perlu, Ilmiah, 

Konsisten) 

Ilmiah, laporan disajikan dengan memakai 
kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang 
sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah 
dan mengkuti kerangka isi yang telah ditetapkan.  

      Karya Tulis  yang tidak Ilmiah antara lain  
       ditandai dengan adanya:  

- Latar belakang masalah yang tidak jelas  
sehingga tidak dapat menunjukkan 
pentingnya hal yang dibahas dan  
hubungan masalah tersebut dengan 
upayanya untuk mengembangkan 
profesinya;   

- Kebenaran yang tidak terdukung oleh 
kebenaran teori kebenaran fakta  dan 
kebenaran analisisnya 

- Kesimpulan yang tidak/belum  menjawab  
permasalahan  yang diajukan 

    

 f. Memenuhi Kriteria APIK (Asli, Perlu, Ilmiah, 
Konsisten) 
Konsisten, isi laporan karya tulis atau karya 
Inovasi harus sesuai dengan tugas pokok 
penyusunnya. Bila penulisnya seorang guru, 
maka isi laporan haruslah berada pada bidang 
tugas guru yang bersangkutan, dan 
memasalahkan tentang tugas pembelajaran yang 
sesuai dengan tugasnya di sekolah.   

    

 Jumlah  

5 PENILAIAN UMUM FORTOFOLIO 4 3 2 1 

 - Sistematika Penyusunan      

 - Kelengkapan bukti fisik      

 - Kerapian     

 Jumlah  
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Lampiran-4: Sistem Penskoran, pembobotan dan Nilai Akhir 

a. Sistem Penskoran, pembobotan 

No Aspek Bobot 
Perhitungan 

Nilai 

1 DIKLAT FUNGSIONAL 10                       

         
     

2 PELAKSANAAN TUGAS POKOK 
GURU SEBAGAI AGEN 
PEMBELAJARAN 

  

2.a Program Tahunan atau Program 
Semester 

6                          

         
    

2.b Silabus 6                         

         
    

2.c Lesson Plan  9                         

         
    

2.d Lembar Kerja Siswa (LKS) 7                         

         
    

2.e Kumpulan Alat-Alat Evaluasi  8                         

         
    

2.f Kumpulan Bahan Ajar 8                         

         
    

2.g Kumpulan Analisis dan Hasil 
Penilaian  

6                         

         
    

3 KARYA TULIS ILMIAH, KARYA 
INOVASI, DAN PUBLIKASI 
ILMIAH 

30                       

         
     

4 MENJALANKAN TUGAS 
TAMBAHAN SEKOLAH 

6                       

         
    

5 PENILAIAN UMUM FORTOFOLIO 4                       

         
    

Jumlah 100 Nilai Maksimum =100 
 

b. Nilai Akhir 

No Jenis Penilaian Bobot 
Perhitungan 

Nilai 
Skor 
Maks 

1 PK Guru dari Kepala Sekolah  60% 60% x Nilai PK Guru 60 

2 Portofolio 40% 40% x Nilai Portofolio 40 

Jumlah Nilai 100 
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Lampiran-5: Surat Pernyataan Keaslian Karya 

Surat Pernyataan 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  

1. Nama   :  

2. NIY  :  

3. Jabatan   :  

4. Judul Karya  :   

5. Jenis Karya :  

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah atau Karya Inovasi tersebut asli hasil kerja sendiri, 

bukan jiplakan, dan sudah diseminarkan pada forum ilmiah pada: 

 Hari/Tanggal  :  

 Tempat  : 

 Pukul   : 

 Jumlah Peserta  : 

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti 

tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Yayasan. 

 

 

        Soroako,               2013 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah       Penulis 

 

 

 

 

(________________)       (_________________) 

NIY:         NIY:  
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Lampiran-6: Tata Tulis Laporan Karya Tulis Ilmiah atau Karya Inovasi 

 

KETENTUAN PENULISAN 

a. Ukuran Kertas A4 (kwarto) 

b. Spasi 1,5 rata kiri-kanan (justify)  

c. Margin (atas 3 cm, bawah  3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm) 

d. Format penulisan umum merujuk ke lampiran Penulisan Karya Tulis Ilmiah  

dan Karya Inovasi yang ada pada buku Pedoman Pelaksanaan Penilaian 

Kinerja Pegawai Sekum YPS (buku kuning yang sudah dibagikan hal.115-128) 
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Lampiran-7 

LEMBAR REFLEKSI  

Melaksanakan Tugas Tambahan  

 

Nama/Jenis Tugas   

Periode   

Peran   

 

Situation (event/kegiatan) 

 
 
 
 
Task (tugas/peran khusus) 

 

 

 

Action (tindakan/saya melakukan apa) 
 

 

Result (hasil) 

 

 

Soroako,                    2013 

 Kepala Sekolah            Guru                     

 

 

 

(____________)                                                                                                     (_______________) 

 


