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uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
berkenan melimpakan berkah dan hidayahnya sehingga kami dapat 
menerbitkan majalah LENTERA ini. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua 
individu dan hampir seluruh individu atau personal pernah merasakan 
pendidikan dari dulu sampai saat ini. 

Pada rubrik educaria kali ini LENTERA membahas mengenai HOTS 
(Higher-Order Thinking Skill) yaitu kemampuan untuk berpikir lebih tinggi 
dari biasanya. Yang diharapkan peserta didik dapat mampu menjawab 
soal-soal yang mengacu pada proses berpikir tingkat tinggi pula.

Pada derap LPMP kami membahas hal sangat menarik, yaitu mengenai 
Menulis karya Ilmiah. Mengapa menulis itu sulit? Sebenarnya tidak ada 
yang sulit di dunia ini asalkan kita bersungguh sungguh dan mau berusaha 
dalam setiap mengerjakan atau melakukan sesuatu.

Yang tak kalah menarik adalah, di Rubrik Fokus juga sangat menarik 
yaitu mengenai Kisi Kisi UN/USBN yang melampaui dari standar Isi. 
Perlu kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan Ujian 
nasional di Tingkat SD, SMP dan SMA maka dari itu Penting bagi kita 
untuk mengetahui apakah kisi-kisi UN dan USBN tahun 2019 benar-benar 
mengacu pada Standar Isi, agar arah pembelajaran dan penilaian guru 
sesuai dengan arah akhir evaluasi pada tiap jenjangnya. Atau dengan kata 
lain, penting untuk kita ketahui apakah standar isi kita sejalan dengan 
tuntutan yang terdapat pada kisi-kisi UN dan USBN.

Akhir kata kami segenap Redaksi majalah LENTERA mohon maaf atas 
segala kekurangan. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan majalah ini. Kami 
sadar majalah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran 
yang membangun selalu kami nanti untuk perbaikan pada edisi yang akan 
datang. Selamat membaca. 
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endidikan telah menjadi kebutuhan semua manusia dan menjadi kunci 
bagi kemajuan sebuah bangsa. Tentu saja kita sadar bahwa dengan 
pendidikan yang berkualitas, kesempatan untuk sejajar dengan bangsa 

lain yang sudah lebih maju kian besar. Tetapi nyatanya kualitas pendidikan 
di Negara ini masih di bawah Negara lain.

Lembaga Pendidikan mengupayakan berbagai cara untuk 
menciptakan lulusan yang berkualitas untuk mengantisipasi 
perubahan dan tantangan yang semakin sulit. Keberhasilan tidak 
lepas dari segala kondisi. 

Nah, untuk mencapai keberhasilan dalam dunia pendidikan, 
Pemerintah memiliki Standar Nasional Pendidikan yang harus 
dicapai oleh peserta didik yaitu memiliki sikap yang baik, 
pengetahuan yang baik serta keterampilan yang baik. Maka dari 
itu Pemerintah berharap agar peserta didik dapat dibiasakan 
melakukan proses berpikir tingkat tinggi/Higher Order of Thingking 
Skill (HOTS), maka mereka diharapkan mampu menjawab soal-
soal yang mengacu pada proses berpikir tingkat tinggi pula. 

Di era teknologi seperti sekarang guru tidak satu satunya 
sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Tapi peran guru sudah 
berubah menjadi motivator, fasilitator, dan dinamisator. Bahkan ada 
internet di dalamnya membuat banyak web yang menyediakan materi 
belajar.

Kemudian, pada saat pembelajaran seorang guru akan 
melakukan tiga tupoksi penting yaitu merencanakan, 
melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Saat 
melakukan perencanaan pembelajaran guru 
akan mengacu pada standar isi sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku yaitu Pada Kurikulum 
2013. 

Da l a m  ke a d a a n  s e p e r t i  i n i l a h 
diharapkan guru memberikan peran lebih 
besar karena peran pendidik tidak bisa 
digantikan oleh siapapun. Sehingga 
untuk melakukan peran tersebut 
secara efektif maka diperlukan 
peningkatan langkah dan usaha 
yang jelas dan tepat. Selamat 
Membaca. 

P

Sekapur Sirih

Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
Kepala LPMP DKI Jakarta
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PADA tanggal 28 November 
2018 Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP) menetapkan 

Prosedur Operasional Standar (POS) 
Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) 
Tahun Pelajaran 2018/2019. POS UN ini 
mengatur penyelenggaraan dan teknis 
pelaksanaan UN SMP/MTs, SMA/MA, 
dan SMK/MAK serta satuan pendidikan 

yang sederajat. Sehari setelah itu, pada 
tanggal 29 November 2018, BSNP juga 
menetapkan POS Penyelenggaraan Ujian 
Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 
Tahun Pelajaran 2018/2019. POS USBN 
ini mengatur penyelenggaraan dan teknis 
pelaksanaan USBN SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/MA, dan SMK/MAK serta satuan 
pendidikan yang sederajat.

Sehari sebelum itu, pada tanggal 27 
November 2018, BSNP sudah terlebih 
dulu menyampaikan dokumen acuan pe-
laksanaan UN dan USBN Tahun Pelajaran 
2018/2019. Dokumen itu adalah Surat 
Keputusan BSNP Nomor: 0296/SKEP/
BSNP/XI/2018 tanggal 26 November 
2018 tentang Kisi-kisi Soal UN Untuk 
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah 

KAJIAN KISI-KISI UN/USBN KAJIAN KISI-KISI UN/USBNfokus

KETIKA KISI-KISI UN/USBN 
MELAMPAUI STANDAR ISI
TEKS: SRI SULASTRI, WIDYAISWARA LPMP DKI JAKARTA FOTO ISTIMEWA
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Tahun Pelajaran 2018/2019, beserta 
Lampiran Kisi-Kisi serta Surat Keputusan 
BSNP Nomor: 0297/SKEP/BSNP/XI/2018 
tanggal 26 November 2018 tentang Kisi-
kisi USBN Tahun Pelajaran 2018/2019, 
beserta Lampiran Kisi-Kisi.

Kisi-kisi UN dan USBN Tahun Pelajaran 
2018/2019 dapat diunduh di website 
BSNP: https://s.id/Kisi-kisi-UN-2019 dan 

https://s.id/Kisi-kisi-USBN-2019. Kisi-kisi 
UN dan USBN sejatinya disusun ber-
dasarkan kriteria pencapaian Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi 
(SI), dan kurikulum yang berlaku yang 
selanjutnya menjadi acuan untuk menyu-
sun indikator soal, mengembangkan, dan 
merakit naskah soal UN dan USBN.

Jika SKL, SI dan kurikulum yang ber-

laku menjadi acuan bagi penetapan kisi-
kisi UN dan USBN sekaligus juga menjadi 
acuan bagi guru di dalam pembelajaran, 
baik dalam merencanakan, melaksanakan, 
maupun dalam menilai maka seharusnya 
siswa tidak merasakan kesulitan dalam 
menghadapi UN dan USBN. Namun me-
ngapakah hasil UN dan USBN tahun 2018 
lalu mengalami penurunan? 

fokusKAJIAN KISI-KISI UN/USBN KAJIAN KISI-KISI UN/USBN
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fokus

Sebagaimana yang disampaikan oleh 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Bapak Muhadjir Effendy, yang dikutip oleh 
Antara pada tanggal 23 Mei 2018 lalu, ha-
sil UN tahun 2018 mengalami penurunan 
terutama pada jenjang SMP karena bebe-
rapa faktor diantaranya adalah adanya 
soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
dan terkait dengan semakin tingginya 
integritas. Soal HOTS adalah soal yang 
memerlukan keterampilan berpikir dengan 
daya nalar tinggi. Soal HOTS merupakan 
sesuatu yang tidak bisa dihindari supaya 
siswa memiliki kemampuan yang unggul 
pada jamannya di abad XXI ini.

Terkait dengan hal tersebut, Pak 
Muhadjir juga menyampaikan kepada 
Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI) untuk membantu Kemdikbud 
dalam melakukan pelatihan guru. Ketua 
umum PGRI, Ibu Unifah Rosyidi, menga-
takan mendukung adanya pelatihan bagi 
guru untuk meningkatkan kompetensinya. 
PGRI mendukung adanya soal-soal yang 
membutuhkan penalaran tinggi namun 

PGRI juga berharap tidak hanya pada saat 
ujian tetapi juga berlangsung pada saat 
pembelajaran.

Pada saat pembelajaran seorang guru 
akan melakukan tiga tupoksi pentingnya 
yaitu merencanakan, melaksanakan, dan 
menilai pembelajaran. Saat melakukan 
perencanaan pembelajaran guru akan 
mengacu pada standar isi sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku. Pada Kurikulum 
2013 standar isi yang berlaku sekarang 
adalah berdasarkan Permendikbud nomor 
21 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 
24 tahun 2016 tentang kompetensi inti 
(KI) dan kompetensi dasar (KD).

Penting untuk kita ketahui apakah 
kisi-kisi UN dan USBN tahun 2019 benar-
benar mengacu pada Standar Isi, agar arah 
pembelajaran dan penilaian guru sesuai 
dengan arah akhir evaluasi pada tiap jen-
jangnya. Atau dengan kata lain, penting 
untuk kita ketahui apakah standar isi kita 
sejalan dengan tuntutan yang terdapat 
pada kisi-kisi UN dan USBN. 

Sebagai contoh, mari kita ambil KD IPA 

sebagai perwakilan dari standar isi SD. 
Kajian ini dapat dilakukan pada semua 
jenjang dan semua mata pelajaran.

Kemudian kita bandingkan dengan kisi-
kisi IPA USBN SD pada level aplikasi (Level 
2) dan penalaran (Level 3). Sengaja level 
pengetahuan dan pemahaman (Level 1) 
tidak disajikan karena level tersebut sudah 
pasti dijangkau oleh KD karena merupa-
kan level yang paling bawah dalam level 
kognitif.
 Pada nomor 1, lingkup materi ‘pelesta-

rian lingkungan’ pada kisi-kisi sampai 
pada level penalaran(Level 3) sedang-
kan materi pokoknya pada KD hanya 
sampai pada level pengetahuan dan 
pemahaman (Level 1).

 Pada nomor 2, lingkup materi ‘meka-
nisme sistem gerak’ pada kisi-kisi 
sampai pada level aplikasi (Level 2) 
sedangkan materi pokoknya pada KD 
hanya sampai pada level pengetahuan 
dan pemahaman (Level 1).

 Pada nomor 3, lingkup materi ‘sistem 
organ’ pada kisi-kisi sampai pada level 

KAJIAN KISI-KISI UN/USBNKAJIAN KISI-KISI UN/USBN
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fokus

KD IPA Kelas IV

3.1 Menganalisis hubungan 
antara bentuk dan fungsi 
bagian tubuh pada hewan 
dan tumbuhan

3.2 Membandingkan siklus 
hidup beberapa jenis 
makhluk hidup serta 
mengaitkan dengan upaya 
pelestariannya

3.3 Mengidentifi kasi macam-
macam gaya, antara lain: 
gaya otot, gaya listrik, gaya 
magnet, gaya gravitasi, dan 
gaya gesekan

3.4 Menghubungkan gaya 
dengan gerak pada peristiwa 
di lingkungan sekitar

3.5 Mengidentifi kasi berbagai 
sumber energi, perubahan 
bentuk energi, dan sumber 
energi alternatif (angin, air, 
matahari, panas bumi, bahan 
bakar organik, dan nuklir) 
dalam kehidupan sehari-hari 

(5) 3.6 Menerapkan sifat-sifat bunyi 
dan keterkaitannya dengan 
indera pendengaran

(5) 3.7 Menerapkan sifat-sifat cahaya 
dan keterkaitannya dengan 
indera penglihatan

(1) 3.8  Menjelaskan pentingnya 
upaya keseimbangan dan 
pelestarian sumber daya 
alam di lingkungannya

KD IPA kelas V

(2) 3.1 Menjelaskan alat gerak 
dan fungsinya pada hewan 
dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan alat 
gerak manusia

(3) 3.2 Menjelaskan organ 
pernafasan dan fungsinya 
pada hewan dan manusia, 
serta cara memelihara 
kesehatan organ pernapasan 
manusia

(3) 3.3 Menjelaskan organ 
pencernaan dan fungsinya 
pada hewan dan manusia 
serta cara memelihara 
kesehatan organ pencernaan 
manusia

(3) 3.4 Menjelaskan organ peredaran 
darah dan fungsinya pada 
hewan dan manusia serta cara 
memelihara kesehatan organ 
peredaran darah manusia

3.5 Menganalisis hubungan 
antar komponen ekosistem 
dan jaring-jaring makanan di 
lingkungan sekitar

3.6 Menerapkan konsep 
perpindahan kalor dalam 
kehidupan sehari-hari

3.7 Menganalisis pengaruh kalor 
terhadap perubahan suhu 
dan wujud benda dalam 
kehidupan sehari-hari

3.8 Menganalisis siklus air dan 
dampaknya pada peristiwa 
di bumi serta kelangsungan 
mahluk hidup

3.9 Mengelompokkan materi 
dalam kehidupan sehari-
hari berdasarkan komponen 
penyusunnya (zat tunggal 
dan campuran)

KD IPA Kelas VI

3.1 Membandingkan cara 
perkembangbiakan 
tumbuhan dan hewan

3.2 Menghubungkan ciri 
pubertas pada laki-laki 
dan perempuan dengan 
kesehatan reproduksi

3.3 Menganalisis cara makhluk 
hidup menyesuaikan diri 
dengan lingkungan

(4) 3.4 Mengidentifi kasi komponen-
komponen listrik dan 
fungsinya dalam rangkaian 
listrik sederhana

(4) 3.5 Mengidentifi kasi sifat-sifat 
magnet dalam kehidupan 
sehari-hari

(4) 3.6 Menjelaskan cara 
menghasilkan, menyalurkan, 
dan menghemat energi listrik

Catatan: KD yang digarisbawahi adalah KD yang memiliki materi pokok dengan level kognitif di bawah level kognitif pada lingkup materi yang terdapat pada kisi-kisi USBN

KAJIAN KISI-KISI UN/USBNKAJIAN KISI-KISI UN/USBN
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fokus

penalaran (Level 3) sesangkan materi 
pokoknya pada KD hanya sampai pada 
level pengetahuan dan pemahaman 
(Level 1).

 Pada nomor 4, lingkup materi ‘energi 
alternatif, energi listrik, dan magnet’ 
pada kisi-kisi sampai pada level aplika-
si (Level 2) sedangkan materi pokok-
nya pada KD hanya sampai pada level 
pengetahuan dan pemahaman (Level 
1).

 Pada nomor 5, lingkup materi ‘bunyi dan 
cahaya’pada kisi-kisi sampai pada level 
penalaran (Level 3) sedangkan materi 
pokoknya pada KD hanya sampai pada 
level aplikasi (Level 2).

 Pada nomor 6, lingkup materi ‘tata surya’ 

pada kisi-kisi tidak ditemukan materi po-
koknya pada KD. Padahal lingkup materi 
ini meminta sampai level penalaran.

Apa yang seharusnya guru lakukan da-
lam mensikapi hal ini? Guru harus melaku-
kan analisis kisi-kisi UN/USBN terhadap 
KDpada mata pelajaran dan kelas yang 
diampunya. Sehingga guru dapat mema-
hami dengan benar materi yang harus 
diberikan pada siswa pada pembelajaran 
maupun penilaian sesuai dengan tuntutan 
level kognitif materi tersebut. Guru tidak 
bisa lagi hanya melihat pada KD karena 
masih ada KD yang ditemui memiliki le-
vel kognitif di bawah level kognitif pada 
kisi-kisinya di UN/USBN. Hal ini berlaku 
umum pada semua guru, tidak saja pada 

guru akhir jenjang saja seperti guru kelas 
VI, IX, dan XII karena materi tersebut ber-
laku di semua kelas.

Bila pembelajaran dan penilaian guru 
sudah mengacu pada level kognitif yang 
sama dengan kisi-kisi UN/USBN maka 
hasil UN/USBN akan menjadi lebih baik 
karena siswa sudah dipersiapkan di setiap 
pembelajarannya. Menjadikan kelas-ke-
las guru kita dengan pembelajaran yang 
berpenalaran dan menjadikan penilaian 
harian (PH) pada setiap KD serasa UN/
USBN akan menjadikan siswa kita mam-
pu memiliki keterampilan sesuai dengan 
jamannya di abad XXI yang menuntut me-
reka mampu berpikir kritis, kreatif, komu-
nikatif, serta mampu berkolaboratif. 

KAJIAN KISI-KISI UN/USBNKAJIAN KISI-KISI UN/USBN
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fokus

LEVEL
KOGNITIF

Aplikasi
(Level 2)

Penalaran
(Level 3)

MAKHLUK 
HIDUP DAN 

LINGKUNGANNYA

Peserta didik mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan 
tentang: 
• hubungan 

antar makhluk 
hidup dengan 
lingkungannya 

• penyesuaian diri 
makhluk hidup 

• keseimbangan 
lingkungan

Peserta didik mampu 
bernalar tentang: 
• hubungan  
• antarmakhluk 

hidup 
(1) • upaya manusia 

dalam menjaga 
keseimbangan/
pelestarian 
lingkungan

STRUKTUR 
DAN FUNGSI 

MAKHLUK HIDUP

Peserta didik 
mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan 
tentang: 
• daur hidup 

hewan 
(2) • mekanisme 

sistem gerak
• mekanisme 

sistem 
• organ 

(pernapasan,  
• pencernaan, dan  
• peredaran darah) 
• pemeliharaan
• kesehatan organ

Peserta didik 
mampu bernalar 
tentang: 
(3) • hubungan 
antara sistem organ 
dan proses yang 
ditimbulkan
• percobaan pada 
sistem organ

BENDA DAN 
SIFATNYA

Peserta didik 
mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan  
tentang: 
• sifat bahan 

dengan 
kegunaannya 

• pemanfaatan 
perubahan wujud 
benda 

• suhu dan kalor

Peserta didik 
mampu bernalar 
tentang: 
• pemanfaatan 

benda 
berdasarkan 
sifatnya 

• perubahan wujud 
benda 

• suhu dan kalor

ENERGI DAN 
PERUBAHANNYA

Peserta didik 
mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan  
tentang: 
• pengaruh gaya 

terhadap gerak, 
arah, dan bentuk 
benda 

• bunyi 
• cahaya 
(4) • perubahan 

energi listrik dan 
penghematan 
energi listrik 

• energi alternatif 
dan cara 
penggunaannya

• listrik dan magnet

Peserta didik 
mampu bernalar 
tentang: 
• hubungan gaya 

dengan gerak 
(5) • bunyi 
• cahaya

BUMI DAN
ALAM SEMESTA

Peserta didik 
mampu 
mengaplikasikan 
pengetahuan  
tentang: 
• mencegah 

kerusakan 
lingkungan 

• dampak 
pengambilan 
bahan alam

• rotasi dan 
revolusi bumi dan 
bulan

• gerhana bulan 
dan gerhana 
matahari

Peserta didik 
mampu bernalar 
tentang: 
• (6) gerhana bulan 

dan gerhana 
matahari

• siklus air dan 
dampaknya 
pada peristiwa 
di bumi serta 
kelangsungan 
mahluk hidup

Catatan: Lingkup materi yang digarisbawahi adalah lingkup materi yang level kognitifnyaberada di atas level kognitif pada materi pokok yang terdapat pada KD

KAJIAN KISI-KISI UN/USBNKAJIAN KISI-KISI UN/USBN

RUANG LINGKUP
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Bagaimana Memulai Menulis
Artikel Jurnal Ilmiah

“Mengapa Menulis itu Sulit??”

Kesulitan menuangkan ide ke tulis-
an. Mengapa? Pertanyaan para 
pengelola jurnal yang ditengarai 

dalam kinerja para penulis dewasa ini. 
Sesuai dengan kata-kata yang terlontar 
dari pertanyaan-pertanyaan tidak lang-
sung “Sulitnya menulis karena jarak otak 
kita jauh dari tangan. Lebih mudah bicara 

daripada menulis bukan?”
Dan jika ditelisik secara fi losofi s hal ini 

dirasakan sangat benar. Jarak otak kita le-
bih dekat ke mulut. Sehingga segala impuls 
lebih reaktif dengan jarak yang lebih dekat. 
Lebih mudah bicara daripada menuangkan-
nya ke tulisan. Karena tangan untuk me-
nulis jauh dari kepala kita. Saraf yang ber-
jalan ke tangan jaraknya jauh dari otak kita. 
Ukur saja secara sederhana. Jauh bukan 

jarak otak kita dengan tangan.Ada axioma 
bahasa Inggris “Better said than done”. Lebih 
mudah berkata daripada berbuat. Toh, ter-
kadang kita lebih senang berjanji daripada 
menepatinya. Kita mungkin lebih suka 
berlama-lama mengobrol daripada duduk 
diam menulis. Ada lebih banyak orang di 
kafe untuk nongkrong. Daripada jumlah 
orang yang sibuk menulis di kamar, per-
pustakaan, atau bahkan di kafe itu sendiri. 

TEKS: ENDANG SETIARINY FOTO ISTIMEWA, RISET

Bagaimana Memulai Menulis Artikel Bagaimana Memulai Menulis Artikel
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Ngobrol 3 jam lebih tidak terasa. Daripada 
memandangi kertas atau layar komputer 
untuk menuangkan ide. Dan menyoal orang 
yang suka berbicara, kebetulan ‘cocok’ de-
ngan peribahasa Indonesia, “Air beriak tan-
da tak dalam.” Artinya, orang yang banyak 
berbicara tidak banyak ilmunya. Namun 
bukan berarti semua orang yang suka ber-
bicara tidak banyak ilmunya. Namun peri-
bahasa ini bisa menjadi cerminan gejala 
yang umumnya ada di masyarakat. Banyak 
berbicara mungkin pun lebih mengacu ke-
pada membual, bergosip, atau bahkan ber-
bohong. Karena guru atau dosen misalnya, 
tidak berbicara di kelas malah disangsikan 
keilmuannya.

Klasifi kasi permasalahan dalam pe-
nulisan jurnal dialami oleh para guru da-
lam menulis karya ilmiah, yaitu masalah 
eksternal dan internal. Masalah eksternal 
guru disebabkan oleh: 1) kurangnya infor-
masi tentang hal-hal berkaitan dengan 
menulis; 2) sulitnya menemukan tempat 
bertanya ketika menulis; 3) keterbatasan 
referensi dalam menulis; dan 4) proses 
birokrasi (dibatasi satu jenis tulisan, se-
perti hasil PTK). Sedangkan masalah in-

ternal guru disebabkan oleh:1) lemahnya 
budaya menulis di kalangan para guru; 2) 
rendahnya motivasi guru untuk membuat 
karya tulis artikel ilmiah; 3) sebagian guru 

memandang proses birokrasi yang selalu 
mempersulit membuat mereka menyerah 
sebelum berusaha; dan 4) keterbatasan 
waktu untuk menulis.

Bagaimana Memulai Menulis Artikel Bagaimana Memulai Menulis Artikel
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Untuk itulah LPMP DKI Jakarta seba-
gai UPT di bawah Direktorat Dikdasmen, 
Sistem Informasi yang merupakan sa-
lah satu dari 4 unit kerja di LPMP DKI 
Jakarta, menangani Jurnal Lingkar Mutu 
Pendidikan (JLMP) LPMP DKI Jakarta, 
karena dirasakan oleh lembaga sebagai 
wadah/tempat yang menampung hasil 
karya tulis/hasil karya tulis ilmiah para 
guru yang ingin diterbitkan dengan kebu-
tuhan tujuan tertentu yang diinginkannya. 
JLMP terbit secara berkala dalam 3 edisi 
dalam setahun (edisi April, Agustus dan 
Desember), dengan sistematika penuli-
san/gaya selingkung yang dimilikinya se-
bagai standar dasar dalam menulis.

LPMP DKI Jakarta pun mewadahi 
program tersebut sebagai produk hasil 
yang di lakukan di setiap tahun anggaran. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
upaya meningkatkan motivasi menulis 
tersebut untuk tahun 2018, diantaranya 

seperti menyelenggarakan kegiatan-ke-
giatan yang dijelaskan berikut ini.

Seminar Penulisan JLMP tahun 2018 
yang telah dilaksanakan pada hari Selasa 
tanggal 07 Agustus 2018 berlokasi di 
LPMP DKI Jakarta, dimulai pada pukul 
08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB 
dengan mengundang Dr. Abdul Kadir 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta seba-
gai pembicara inti, yang menjelaskan 
tentang Jurnal dan Manfaatnya dalam 
Peningkatan Profesional Kependidikan; 
Penelitian dalam Proses Pembelajaran 
dan Pembahasannya; serta Jurnal dan 
Kebermanfaatannya dan Pembahasannya, 
yang telah diulas secara apik. Empat 
pemateri lain yang terpilih berdasarkan 
kriteria sebagai berikut: a) Merupakan 
penulis JLMP minimal 2 tahun terakhir; 
dan b) Membuat presentasi yang akan 
dipaparkan terkait dengan hasil pene-
litian yang diterbitkan di Jurnal dan ke-

bermanfaatan JLMP dalam peningkatan 
mutu pendidikan di institusinya. Pemateri 
yang terpilih adalah Dra. Seni Asiati; Dra. 
Parimpunan, M.Pd; Supriyanto, M.Pd dan 
Destriya Andru, M. Pd.

Seminar ini bertujuan untuk mempe-
roleh hasil tentang informasi manfaat 
jurnal yang telah diterbitkan di LPMP dari 
para penulis; LPMP melalui JLMP beru-
paya meningkatkan kualitas mutu layanan 
di bidang publikasi (khususnya jurnal); 
dan sebagai upaya meningkatkan motivasi 
serta minat para penulis yang akan mener-
bitkan hasil penelitiannya di media jurnal 
guna memenuhi kebutuhan yang dituju. 
Dari seminar itu pula diperoleh beberapa 
naskah yang masuk dari peserta seminar, 
yang akan ditelaah untuk rencana tindak 
lanjutnya dalam proses penerbitannya. 

Peserta seminar yang berjumlah 100 
orang terdiri dari para pendidik, Kepala 
Sekolah, Pengawas, Dosen, Praktisi 

derap lpmp Bagaimana Memulai Menulis Artikel Bagaimana Memulai Menulis Artikel
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Pendidikan dan Tenaga Fungsional diun-
dang, datang dengan mewakili unsur 
sekolah negeri swasta dan negeri di wi-
layah DKI Jakarta, penulis JLMP LPMP 
DKI Jakarta, Sekolah Budaya Mutu, 
Sekolah Model, Instruktur K-13, kalan-
gan Universitas, Koordinator Pengawas, 
Sekolah di bawah Departemen Agama, 
Sekolah di wilayah Jabotabek dan UPT di 
bawah Kemendikbud.

Workshop Penulisan JLMP Tahun 
2018, merupakan kegiatan tindak lanjut 
dari Seminar JLMP dan lebih memfokus-
kan ke arah teknis/operasional dalam 
penyusunan artikel jurnal, telah dilaksa-
nakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 
30 Oktober s.d. 2 Nopember 2018 berlo-
kasi di LPMP DKI Jakarta.

Beberapa naskah yang masuk saat 
atau setelah kegiatan kegiatan Seminar 
Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan yang te-
lah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 
07 Agustus 2018 di LPMP DKI Jakarta 
dapat menjadi bank naskah JLMP yang 
digunakan dalam rangka memenuhi pe-
nerbitan JLMP Tahun 2018. Selain itu juga 

naskah yang diperoleh dari email penulis 
lain yang terkirim melalui jlmplpmpdkijkt@
gmail.com. 

Workshop tersebut bertujuan untuk: 
a) memberikan fasilitasi kepada penulis 
(guru, dll) dalam memuat hasil penuli-
san karya tulis/penelitian ilmiah dalam 
Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan (JLMP) 
LPMP DKI Jakarta; b) Memotivasi penulis 
tentang pentingnya publikasi ilmiah; c) 
Melakukan uji kelayakan naskah dengan 
sistematika penulisan (gaya selingkung) 
Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan LPMP DKI 
Jakarta; d) Memberikan pendampingan 
kepada penulis dalam menyusun artikel 
jurnal; e) Melakukan review content ter-
hadap artikel jurnal; dan f) Diperolehnya 
draft Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan 
LPMP DKI Jakarta Tahun 2018. 

Dalam kegiatan tersebut naskah disun-
ting sistematika penulisan oleh penyun-
ting dan ditelaah/ review content oleh mi-
tra bestari JLMP. Kegiatan dengan jumlah 
struktur program sebesar 30 jam pelaja-
ran memiliki skenario sebagai berikut:

Kegiatan workshop diikuti oleh 30 orang 

penulis artikel yang berasal dari guru, 
kepala sekolah sebagai peserta, 10 orang 
fasilitator yang bertugas menyunting 
kelayakan naskah yang terdiri dari unsur-
unsur widyaiswara, fungsional PTP, fung-
sional umum), dan 4 orang mitra bestari 
yang menangani hal terkait dengan konten 
penulisan karya tulis.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilak-
sanakan di tahun 2018 dalam upaya men-
jawab permasalahan menulis, dari mulai 
memberikan pemberian materi, pendam-
pingan dan publikasi (penerbitan jurnal) 
sebagai hasil akhir dari menulis. 

Harapan penulis semoga tulisan ini 
dapat mendorong dan memotivasi para 
penulis lain untuk tetap terus berkarya 
apapun itu kepentingannya, LPMP DKI 
Jakarta dalam hal ini siap dan berusaha 
membantu permasalahan/kesulitan da-
lam menulis dalam wadah Jurnal Lingkar 
Mutu Pendidikan (JLMP). Akhirul kalam 
semangat untuk para guru, kami menung-
gu tulisan tentang pendidikan yang bersi-
fat ilmiah untuk ditayangkan dalam jurnal 
nasional kami yang telah ber-ISSN. 

derap lpmpBagaimana Memulai Menulis Artikel Bagaimana Memulai Menulis Artikel
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Unit Layanan Terpadu (ULT) Unit Layanan Terpadu (ULT)derap lpmp

ULT, Upaya 
Menjawab Tantangan 
Pelayanan Publik
di Era Reformasi 
Birokrasi

A
da pemandangan baru di LPMP 
DKI Jakarta dipertengahan ta-
hun 2018 ini, sejak bulan Mei 
di sudut lobby kantor utama 

telah berdiri Unit Layanan Terpadu (ULT) 
lengkap dengan petugas yang ramah 
siap melayani bapak/ibu guru serta para 
stakeholder yang memerlukan informasi 
pendidikan seputar DAPODIK, NUPTK, 
sertifi kasi guru, penjaminan mutu, laya-
nan pengaduan, layanan fasilitas gedung 
dan hal-hal lainnya terkait dengan kegia-
tan LPMP ataupun layanan publik pendi-
dikan secara umum.

APA ITU ULT?
Reformasi Birokrasi di bidang pendidikan 

tidak terlepas dari pelayanan publik yang 
diberikan pemerintah kepada masyarakat. 
Salah satu komponen hasil penilaian refor-
masi birokrasi yang menjadi nilai pengung-
kit dari kenaikan tunjangan kinerja PNS 
Kemdikbud adalah bidang pelayanan publik. 
Seiring dengan perkembangan Reformasi 
Birokrasi tuntutan publik terhadap penye-
lenggara negara semakin tinggi diantaranya 
tutuntutan untuk memberikan layanan yang 
cepat, layanan waktu yang tak terbatas (24 
jam), kenyamanan fasilitas, ingin urusannya 
selesai tuntas, tanpa pungutan, menun-
tut keramahan, mendapatkan respon yang 
cepat dari penyelenggara pelayanan publik, 
tunjangan cepat cair, SK-nya turun, datanya 
valid, dan lain-lain.

Kementerian Pendidikan dan Kebuda-
yaan (Kemdikbud) terus berbenah dalam 
meningkatkan pelayanan salah satunya me-
lalui pembentukan Unit Layanan Terpadu 

(ULT) yang berada dibawah koordinasi 
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat 
(BKLM), Kemdikbud. Unit Layanan Terpadu 
berupaya menjawab kebutuhan masyarakat 
pengguna informasi dan layanan yang ber-
kenaan dengan pendidikan. Dasar didirikan-
nya ULT adalah Undang Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, Undang-undang No. 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan 
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 ten-
tang Pelayanan Terpadu, dan Peraturan 
Pemerintah No. 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 
2010-2025.

Sejak ULT Kemdikbud dibentuk jumlah 

Jangan lagi ruwet-ruwet, 
mbulet-mbulet  semua harus 
dapat disederhanakan dalam 
urusan administrasi yang 
menjadi keluhan guru.”
Demikian disampaikan Presiden Jokowi, pada HGN 
dan HUT PGRI, di Bekasi, 2 Desember 2017. Urusan 
Guru menjadi tanggungjawab bersama Mendikbud, 
Menpan, Gubernur, Bupati,  Walikota untuk 
membenahi sistem layanan tata kelola guru agar lebih 
cepat, efektif, efi sien, dan transparan.

TEKS: OKTORA MELANSARI FOTO ISTIMEWA
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pengunjung yang datang ke 
ULT pusat meningkat dari 
waktu ke waktu. Data terekam 
tahun 2015 sejumlah 15.225, 

tahun 2016 sejumlah 31.954, tahun 2017 
sejumlah 41.849. Banyaknya pendidik dan 
tenaga kependidikan yang datang ke Unit 
Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud dari 
berbagai daerah Kab/Kota/Propinsi se-
Indonesia namun tidak semua pendidik 
dan tenaga kependidikan dapat berkesem-
patan datang ke ULT hal ini disebabkan 
antara lain karena kapasitas sumber daya 
ULT pusat terbatas dalam menampung 
pengunjung untuk menyelesaikan semua 
permasalahan terkait pendidikan dan ke-
budayaan.

MENGAPA PERLU ADA PENGEMBANGAN 
DAN PEMBENTUKAN ULT PADA LPMP?

Hasil penilaian reformasi birokrasi pada 
tahun 2017 oleh Kemenpan-RB menem-
patkan UPT Kemdikbud masih dalam kate-
gori rendah dalam penerapan reformasi 
birokrasi. Hasil penilaian tersebut menun-
tut agar pelayanan publik UPT di daerah 
ditingkatkan. Maka sesuai permohonan 
dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk 
memasukkan ULT LPMP sebagai bagian 
dari reformasi birokrasi di UPT dan arahan 
Mendikbud Muhajir Effendy saat berkun-
jung ke ULT 18 Juli 2017 untuk mendayagu-
naan LPMP dalam pelayanan publik den-
gan membangun minatur ULT, maka pada 
tanggal 25 Januari 2018 terbitlah Surat 
Edaran Sesjen pembentukan ULT LPMP 
nomor 2898/A.5.4/HM/2018, tentang 
Pembentukan Unit Layanan Percontohan 
ULT di LPMP. Tujuan pembentukan ULT 
di LPMP yaitu untuk meringankan beban 
masyarakat baik dari segi biaya, waktu dan 
jarak, mengoptimalkan peran UPT LPMP 
Kemendikbud dalam pelayanan publik, dan 
memberikan kemudahan layanan kepada 
pemangku kepentingan pendidikan dan 
kebudayaan. 

Menindaklanjuti Surat Edaran Sesjen 
Kemdikbud tentang pembentukan ULT 
LPMP pada bulan Mei 2018 LPMP DKI 
membentuk Tim ULT berdasarkan SK 
Kepala LPMP DKI Jakarta Nomor 3936/
D7.11/KP/2018. Tim yang berjumlah 21 
orang ini terdiri dari gabungan Seksi SI, PMS, 
FPMP, dan Subbag Umum dengan pem-
bagian tugas sebagai berikut:koordinator, 
administrator, resepsionis, front offi ce dan 
back offi ce. Selain pembentukan Tim ULT 
juga dilengkapi dengan fasilitas pelayanan 
publik dan meja resepsionis yang terletak 
di kantor utama LPMP DKI Jakarta.

HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN
Setiap LPMP dalam pembentukan ULT 

perlu menyiapkan hal sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 
A. Kebutuhan SDM yang perlu disiap-

kan oleh LPMP dalam pembentu-
kan ULT adalah meliputi hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Koordinator. Tugasnya adalah 

mengkoordinasikan layanan in-
ternal ULT dan menjadi penghu-
bung mewakili ULT LPMP deng-
an ULT Kemendikbud.

b. Resepsionis. Tugasnya adalah me-
nerima tamu, menanyakan pen-
gurusan atau permasalahan, dan 

selanjutnya memberikan nomor 
antrian serta mengarahkan tamu 
kepada petugas layanan

c. Petugas layanan front offi ce. 
Tugasnya adalah melayani tamu 
secara langsung, memberikan 
penjelasan permasalahan tamu, 
meminta kelengkapan persyara-
tan berdasarkan standar pelaya-
nan, dan meminta formulir bio-
data tamu. 

d. Petugas layanan back offi ce. 
Tugasnya adalah menin-
daklanjuti berkas permohonan 
tamu yang belum terselesaikan 
di front offi ce yang memerlukan 
proses penanganan lebih lanjut 
pada unit kerja internal maupun 
unit kerja eksternal LPMP.

e. Petugas layanan call center. 
Tugasnya adalah melayani tamu 
secara tidak langsung melalui 
telepon, sms, email, dan portal 
dengan memberikan respon ce-
pat dan penjelasan serta solusi 
sesuai dengan pertanyaan dan 
permasalahan yang disampai-
kan oleh tamu/pemohon.

f. Petugas keamanan. Tugasnya 
adalah menjaga keamanan dan 
ketertiban pelaksanaan pelaya-
nan publik dan mengarahkan 

“Saya tidak ingin dengar lagi 
rakyat mengeluh soal pelayanan 
publik, dioper sana sini, berbelit-

belit, tidak jelas waktunya, 
adanya pungutan liar”

Presiden Jokowi, 
pada Rapat Terbatas 

Peningkatan 
Layanan publik di 

Kantor Presiden, 28 
April 2016.
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tamu ke resepsionis
g. Caraka. Tugasnya adalah mem-

bantu petugas layanan dalam 
hal proses tindaklanjut penyele-
saian dokumen dan surat me-
nyurat yang memerlukan paraf, 
tandatangan, pengandaan, dan 
pengiriman serta melaporkan 
hasil pelaksanaan tugas kepada 
pemberi tugas.

h. Pramusaji. Tugasnya adalah 
menyediakan minuman dan 
kudapan (jika tersedia) kepada 
petugas layanan dan menyiap-
kan air dan perlengkapan lain-
nya pada dispenser atau coffee 
maker.

i. Petugas kebersihan. Tugasnya 
adalah membersihkan, merapi-
hkan, dan menjaga kebersihan 
ruangan pelaksanaan pelayanan 
publik pada ULT.

B. Kualifi kasi SDM yang perlu disiap-
kan oleh LPMP dalam memenuhi 
kebutuhan SDM tersebut diatas 
adalah sebagai berikut:
a. Pendidikan minimal SMA untuk 

resepsionis, diploma III untuk 
petugas layanan, S-1 untuk koor-
dinator;

b. Mengetahui dan memahami 
peraturan perudang-undang-
an, kebijakan, program kegia-
tan, tugas dan fungsi, SOP, SP, 
prosedur layanan, dan jenis 
layanan yang disediakan; 

c. Mengetahui tentang struktur 

organisasi LPMP dan struktur 
organisasi Kemdikbud; 

d. Memahami metode penyusu-
nan evaluasi dan laporan; 

e. Memahami pedoman operasio-
nal standar yang berlaku;

f. Mengetahui dan terampil men-
goperasionalkan tentang tekno-
logi informasi (TI); 

g. Komunikatif, ramah, sopan, san-
tun, dan tersenyum.

C. Pengembangan SDM yang per-
lu disiapkan oleh LPMP dalam 
Pemberian pelatihan/workshop/
bimtek antara lain sebagai berikut:
a. Bimbingan teknis operasional 

ULT tentang resepsionis, front 
offi ce, back offi ce, call center, por-
tal ULT, dan aplikasi konsultasi 
ptk daring.

b. Bimbingan teknis substansi je-
nis-jenis layanan tentang aneka 
tunjangan, Dapodik, NUPTK, 
Informasi, dan pengaduan. 

c. Workshop tentang penyusunan 
SP dan SOP, pelayanan prima. 

d. Pelatihan membuat laporan, 
menulis, teknik wawancara, pu-
blic speaking.

2. Sarana dan Prasarana Kebutuhan Sarana 
dan Prasarana yang perlu disiapkan oleh 
LPMP dalam pembentukan ULT sebagai 
berikut: 
a. Meja Resepsionis Layanan
b. Meja Petugas Layanan
c. Meja Koordinator
d. Kursi Tamu Layanan

e. Komputer untuk Koordinator, 
Resepsionis, dan Petugas Layanan

f. Printer
g. Jaringan Internet
h. Alat Nomor Antrean 
i. Air Conditioner (AC) 
j. Televisi; 
k. Kursi Panjang Ruang Tunggu; 
l. Mesin Penghancur Kertas
m. Kursi Roda Untuk Penyandang 

Disabilitas
n. CCTV; 
o. Dispenser / Cofee Maker
p. Ruangan: Resepsionis, Front Offi ce, 

Back Offi ce, Call Center, Tamu 
Khusus, Tunggu Pengunjung, 
Ruang Laktasi, Toilet Umum, Toilet 
Disabilitas. 

Kebutuhan sarana dan prasarana ter-
sebut di atas disesuaikan dengan kesiapan 
LPMP namun demikian standar minimal 
yang disiapkan dalam pembentukan ULT 
adalah nomor 1 sampai dengan nomor 7. 
Karena keterbatasan fasilitas di LPMP DKI 
Jakarta sarana prasarana yang tersedia 
baru sebatas nomor 1 sampai dengan no-
mor 10 minus printer dan Alat nomor an-
trian. Semoga ke depan sarana prasarana 
ini akan lebih lengkap lagi seiring dengan 
semakin banyaknya aktivitas ULT. 

3. JENIS LAYANAN
Jenis Layanan yang perlu disediakan 

oleh ULT meliputi layanan antara lain seba-
gai berikut: 
a. Tunjangan Profesi Guru 
b. Dapodik 
c. NUPTK 
d. Informasi dan pengaduan 
e. Layanan Fasilitas Gedung

MEKANISME PELAYANAN PUBLIK PADA ULT 
LPMP

Setiap pengunjung/tamu yang datang 
ke ULT LPMP dengan tujuan untuk permin-
taan informasi, konsultasi, menyampaikan 
keluhan dan pengaduan, serta mengurus 
permasalahan bidang pendidikan dan 
kebudayaan maka mekanisme pelayanan 
publik sebagai berikut: 
1. Pengunjung datang ke ULT LPMP 

menuju ke petugas resepsionis. 
Selanjutnya pengunjung akan diberikan 
formulir biodata tamu serta formulir 
kepuasan layanan publik. 

2. Pengunjung akan mendapatkan laya-

derap lpmp Unit Layanan Terpadu (ULT) Unit Layanan Terpadu (ULT)
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nan tatap muka oleh petugas layanan 
(front Offi ce). Jika urusan permasala-
hannya tuntas dilaksanakan oleh petu-
gas layanan maka telah selesai dan pe-
tugas layanan mengarahkan pengun-
jung untuk mengisi formulir kepuasan 
yang di masukan ke dalam kotak yang 
sudah disediakan. 

3. Apabila pengunjung tidak selesai da-
lam pengurusan permasalahan yang 
disampaikan atau permohonan laya-
nan yang membutuhkan proses lebih 
lanjut, maka petugas layanan akan 
menindaklajuti kepada petugas back 
offi ce untuk memproses ke unit kerja 
internal maupun eskternal. Apabila 
sudah mendapatkan kepastian jawa-
ban atau penyelesaian layanan di unit 
kerja internal maupun eskternal maka 
akan diberikan kepada petugas layanan 
(front offi ce) yang selanjutnya di sam-
paikan kepada pengunjung/pemohon.

4. Waktu Pelayanan Publik Pelaksanaan 
pelayanan publik pada ULT LPMP. 
Berikut ini adalah waktu pelayanan 
publik 
Pendaftaran = 08.00–11.00 WIB 
Senin–Kamis = 09.00–15.00 WIB 
Istirahat = 12.00–13.00 WIB 
Jumat = 09.00–15.30 WIB 
Istirahat = 11.30–13.30 WIB

KEGIATAN ULT LPMP DKI JAKARTA
Dalam melaksanakan tugasnya ULT 

di tingkat UPT tentunya tidak lepas dari 
koordinasi dan kerjasama yang baik den-
gan ULT di tingkat Pusat. Oleh karena itu 
kegiatan-kegiatan yang sifatnya mening-
katkan koordinasi telah dilaksanakan oleh 
ULT LPMP DKI Jakarta pada tahun 2018 
antara lain melalui kegiatan-kegiatan seba-
gai berikut:
1. Workshop Alur Publikasi, tanggal 28 

Februari s.d 2 Maret 2018 di Pusdiklat 
Pegawai Kemendikbud. 

 Workshop ini dapat dikatakan sebagai 
cikal bakal berdirinya ULT LPMP DKI 
Jakarta. Materi yang dibahas salah 
satunya adalah mengenai Alur dan 
tatacara pelayanan public melalui Unit 
Layanan Terpadu.

 Dalam kegiatan ini Kepala Bagian 
Layanan Terpadu Kemendikbud, 
Setiono mengatakan, “Selain dukungan 
kebijakan, untuk membangun suatu 
layanan publik perlu disiapkan sarana 

dan prasarana, SDM yang menguasai 
produk layanan, standar pelayanan dan 
standar operasional prosedur, serta 
anggaran yang memadai”.

2. Rapat Konsultasi dan Koordinasi deng-
an BKLM, Kemendikbud tanggal 7 
September 2018

 Untuk meningkatkan koordinasi dalam 
rangka pelayanan ULT maka dilakukan 
rapat konsultasi sebagai persiapan me-
nuju Bimtek Pengelolaan ULT.

3. Rapat koordinasi Kajian Layanan 
Terpadu pada ULT LPMP, tanggal 27 
September 2018 di Hotel Century Park, 
Senayan

 Sebagai bentuk dukungan pemerin-
tah pusat untuk layanan publik di ULT 
LPMP diadakan Rakor yang memba-
has topik-topik utama, kendala dan 
solusi maupun saran seputar layanan 
publik ULT LPMP seluruh propinsi di 
Indonesia.

4. Bimbingan Teknis Pengelolaan ULT 
LPMP DKI Jakarta, tanggal 10 s.d 12 
Oktober 2018 di BKLM Kemendikbud.

 Untuk meningkatkan kompetensi pe-
tugas ULT LPMP DKI Jakarta dalam 
hal pelayanan informasi dan pena-
nganan pengaduan maka diperlukan 
Bimtek Pengelolaan ULT yang melibat-
kan Petugas ULT mulai dari petugas 
Satpam, Resepsionis, Back Offi ce dan 
Front Offi ce. Selama 3 hari para petu-
gas ULT LPMP DKI tidak hanya dibe-
rikan pembekalan mengenai tata cara 
pelayanan dan format-format yang 
digunakan dalam pemberian informasi 
maupun pengaduan tetapi juga diberi-
kan kesempatan untuk magang mem-
praktekkan ilmu yang telah didapatkan 
setelah pembekalan. Pada kesempatan 
Bimtek di BKLM ini Tim ULT LPMP DKI 
Jakarta juga bertemu dengan Tim ULT 

LPMP Riau dan Papua Barat yang turut 
melakukan kunjungan kerja di BKLM 
dalam rangka meningkatkan kompe-
tensi petugasnya.

5. Bimtek Penggunaan Akses Layanan 
Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 
16 s.d 18 Oktober 2018 di The Jayakarta 
Hotel & Spa, Jakarta.

Dalam memberikan layanan informasi 
dan pengaduan yang berkaitan tentang 
guru dan tenaga kependidikan diperlu-
kan akses terhadap aplikasi-aplikasi ter-
kait layanan tersebut. Oleh karena itu 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
khususnya Ditjen GTK, Dikdas mendan 
BKLM berkolaborasi dalam memberikan 
bimbingan teknis penggunaan aplikasi ter-
kait layanan tersebut.

Dari kelima kegiatan yang telah terlak-
sana tersebut sangat bermanfaat bagi pe-
ningkatan layanan ULT LPMP DKI Jakarta, 
namun demikian masih diperlukan kegia-
tan-kegiatan yang dapat meningkatkan 
kompetensi petugas ULT seperti pelatihan 
teknik presentasi, public speaking, bench 
marking ke LPMP Pilot project, dll. Semoga 
kedepan pelayanan publik LPMP DKI 
Jakarta akan lebih baik lagi.

Semangat melayani dengan sepenuh 
hati. 
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Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan 
Fungsional Guru Golongan IV B Keatas

RUJUKAN KEBIJAKAN

Pemerintah telah menetapkan 
peraturan baru tentang kenaikan 
pangkat guru dan penetapan angka 

kredit guru. Aturan baru Angka Kredit bagi 
kenaikan Jabatan Guru ini berlaku efektif 
tanggal 13 Desember 2016 dimana untuk 
kenaikan pangkat jabatan Fungsional 
Guru serendah-rendahnya Golongan 
III/b diwajibkan membuat Karya Inovatif 
berupa Penelitian, Karya Tulis Ilmiah, Alat 
Peraga, Modul, Buku, atau Karya Teknologi 
Pendidikan yang nilai angka kreditnya 
disesuaikan.

Peraturan baru yang mengatur kenaik-
an pangkat jabatan fungsional guru (guru 
dan kepala sekolah) ini telah terbit dan 

ditetapkan. Peraturan Menteri Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 
2009 tentang jabatan fungsional Guru 
dan Angka Kreditnya, telah dibentuk 
Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat yang 
berkedudukan di 25 Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan (LPMP). Hal ini penting 
agar Tim Penilai Pusat dapat menyelesai-
kan penilaian dan penetapan angka kredit 
Guru IV/B ke atas. 

Melihat begitu banyak birokrasi yang 
berbelit dalam mengajukan perhitungan 
angka kredit guru,dan begitu lamanya pe-
netapan angka kredit tersebut, maka akan 
mempersulit dan menyebabkan berlarut-
larutnya keputusan kenaikan pangkat/ja-

batan fungsional guru. Perhitungan angka 
kredit secara komputasi dan automatisasi 
sangat di perlukan, guna mempercepat 
proses dan mempermudah perhitungan 
angka kredit guru, sehingga proses kenaik-
an pangkat/golongan serta peningkatan 
gaji dan kesejahteraan guru yang telah 
memenuhi standar ketetapan serta perhi-
tungan angka kredit guru semakin cepat 
dan mudah. Berdasarkan latar belakang di 
atas maka diperlukan upaya-upaya seba-
gai langkah percepatan dan peningkatan 
pelayanan Penilaian Angka Kredit bagi 
guru IV/B ke atas.

Upaya-upaya yang dilakukan didasar-
kan pada kebijakan yang mendasarinya 
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antara lain:
1. SURAT EDARAN

• No: 67506/A3.3/KP/2016 Tanggal 
13 Desember 2016 tentang 
Pengusulan Penilaian AK Guru 
Golongan IV/B keatas

• No: 582/A3.3/KP/2017 tanggal 10 
Januari 2017 tentang Pengusulan 
Penilaian AK Jabfung Guru Madya, 
Pangkat Pembina Tk I Golongan 
Ruang IV/B ke atas

2. SK Kemendikbud No: 29/P/2017 tang-
gal 10 Januari 2017 tentang Sekretariat 
tim Penilai Pusat bagi Jabfung Guru 
Madya pangkat pembinaTk I Golongan 
Ruang IV/B keatas di LPMP

3. Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk 
Kerja Sekretariat Tim Penilai Pusat 
Bagi Jabatan Fungsional Guru Madya 
Pangkat Pembina Tingkat I Golongan 
Ruang IV/B Ke Atas Di Lembaga 
Penjaminan Mutu Pendidikan

Berkas usulan dan penetapan angka kre-
dit khusus untuk jabatan fungsional guru 
dengan pangkat/golongan IV B ke atas dan 
terhitung setelah tanggal 1 Januari 2017 
diajukan kepada Direktur Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud 
u.p Kepala LPMP DKI Jakarta mulai tang-
gal 15 Januari 2017 dikirim melalui PO BOX 
1026 JKS 12010. 

Adapun rincian berkas usulan penilaian 
dan penetapan angka kredit Guru golon-
gan ruang IV/b ke atas sebanyak 1 (satu) 
set terdiri atas : 
1. DUPAK serta bukti fi sik pelaksanaan 

tugas guru baik unsur utama maupun 
unsur penunjang;

2. PAK terakhir;
3. Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

(PPKP) 1 (satu) tahun terakhir;
5. Karpeg/konversi NIP;
6. Ijasah pendidikan terakhir yang belum 

pernah diajukan penilaian angka kre-
ditnya dilengkapi dengan surat izin be-
lajar. Bagi yang tugas belajar dilengkapi 
dengan:

a. SK tugas belajar;
b. SK pembebasan sementara dari jaba-

tan fungsional Guru;
c. SK pengangkatan kembali dalam jaba-

tan fungsional Guru.
7. Surat laporan hasil penilaian angka kre-

dit yang ditandatangani oleh Sekretaris 

NO LPMP YANG DITUNJUK PROVINSI

1 LPMP Aceh Prov. Aceh
2 LPMP Bali Prov. Bali
3 LPMP Banten Prov. Banten
4 LPMP Bengkulu Prov. Bengkulu
  Prov. Jambi
  Prov. Bangka Belitung
  Prov. Kepulauan Riau
5 LPMP D.I Yogyakarta Prov. D.I Yogyakarta
6 LPMP DKI Jakarta Prov. DKI Jakarta
7 LPMP Gorontalo Prov. Gorontalo
8 LPMP Jawa Barat Prov. Jawa Barat
9 LPMP Jawa Tengah Prov. Jawa Tengah
10 LPMP JawaTimur Prov. JawaTimur
11 LPMP Kalimantan Timur Prov. Kalimantan Barat
  Prov. Kalimantan Timur
  Prov. Kalimantan Utara
12 LPMP Kalimantan Selatan Prov. Kalimantan Selatan
13 LPMP Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan Tengah
14 LPMP Lampung Prov. Lampung
15 LPMP Maluku Prov. Maluku
  Prov. Maluku Utara
  Prov. Papua
  Prov. Papua Barat
16 LPMP NTB Prov. Nusa Tenggara Barat
  Prov. Nusa Tenggara Timur
17 LPMP Riau Prov. Riau
18 LPMP Sulawesi Barat Prov. Sulawesi Barat
19 LPMP Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi Selatan
20 LPMP Sulawesi Tengah Prov. Sulawesi Tengah
21 LPMP Sulawesi Tenggara Prov. Sulawesi Tenggara
22 LPMP Sulawesi Utara Prov. Sulawesi Utara
23 LPMP Sumatra Barat Prov. Sumatera Barat
24 LPMP Sumatra Selatan Prov. Sumatera Selatan
25 LPMP Sumatra Utara Prov. Sumatera Utara

25 LPMP yang ditunjuk sebagai pengelola dalam Tim Sekretariat Penilai 
Pusat Jabatan Fungsional Guru golongan IV B ke atas terdiri dari:
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Tim Penilai Pusat yang berkedudukan 
di Jakarta (bila ada).

Jabatan fungsional adalah kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi 
yang dalam pelaksanaan tugasnya dida-
sarkan pada keahlian/dan atau keterampil-
an tertentu serta bersifat mandiri.

Angka kredit adalah satuan nilai dari 
tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai 
butir-butir kegiatan yang harus dicapai 
oleh seorang Guru dalam rangka pembi-
naan karir kepangkatan dan jabatannya.

Menurut Permenneg PAN dan RB No. 16 
Tahun 2009, Jenjang Jabatan Fungsional 
Guru dari yang terendah sampai dengan 
yang tertinggi terdiri dari Guru Pertama, 
Guru Muda, Guru Madya, dan Guru 

Utama.Berdasarkan Permennag PAN dan 
RB No.16 Tahun 2009 Pasal 11, persyaratan 
angka kredit ini terdiri dari 3 (tiga) unsur 
yaitu unsur utama, pengembangan kepro-
fesian berkelanjutan (PKB), dan unsur 
penunjang.

Berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan 
PK Guru yang diterbitkan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam perhi-
tungan konversi PK Guru ke angka kredit, 
digunakan rumus sebagai berikut:

Angka Kredit per tahun = (AKK-AKPK-
AKP) x JM/JWM x NPK

Keterangan:
- AKK adalah Angka Kredit Kumulatif 

minimal yang dipersyaratkan untuk 
kenaikan pangkat.

- AKPKB adalah angka kredit PKB yang 
diwajibkan (sub-unsur pengembangan 
diri, karya ilmiah, dan/atau karya inova-
tif).

- AKP adalah angka kredit unsur penun-
jang sesuai ketentuan Permenag PAN 
dan RB Nomor 16 Tahun 2009.

- JM adalah jumlah jam mengajar (tatap 
muka) guru di sekolah/ madrasah atau 
jumlah konseli yang dibimbing oleh 
guru BK/Konselor per tahun.

- JWM adalah jumlah jam wajib menga-
jar (24-40 jam tatap muka per minggu) 
bagi guru pembelajaran atau jumlah 
konseli (150-250 konseli per tahun) 
yang dibimbing oleh gur BK/konseli.

- NPK adalah persentase perolehan PK 
Guruadalah waktu rata-rata kenaikan 
pangkat reguler (4 tahun).
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Pemilihan platform serta pengemban-
gan laman yang telah dilakukan dalam 
upaya pelayanan kemudahan ini perlu 
memperhatikan serta mentaati peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut:
1. UU ITE Pasal 25-34 tentang penggu-

naan perangkat lunak/keras (termasuk 
pembajakan)

2. Surat edaran No. 05/SE/M.KOM-
INFO/10/2005 tentang Pemakaian 
dan Pemanfaatan Penggunaan Piranti 
Lunak Legal di Lingkungan Instansi 
Pemerintah

3. Surat edaran Ristek No. 030/M/
IV/2009 tentang pemanfaatan Pe-
rangkat Lunak Legal dan Open Source 
Software (OSS)

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor. SE/01.M. 
PAN/3/2009 tentang pemanfaatan 
Perangkat Lunak Legal dan Open Source 
Software (OSS)

Program merupakan ekspresi, pernya-
taan atau kombinasi yang disusun dan 
dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur 
yang berupa urutan langkah untuk me-
nyelesaikan masalah yang diimplemen-
tasikan dengan menggunakan bahasa 
pemprograman, sehingga dapat dieksekusi 
oleh komputer. 

Aplikasi merupakan penerapan, penyim-
pan suatu data dan penyelesaian masalah 
kedalam suatu sarana atau media yang 
digunakan untuk menerapkan atau meng-
implementasikan permasalahan tersebut 
sehingga berubah menjadi suatu bentuk 
yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai 
dasar dari suatu data. Permasalahan atau 
pekerjaan dalam hal ini hanya bentuk dari 
tampilan data yang berubah, sedangkan 
isi yang termuat dalam data tersebut tidak 
mengalami perubahan. Maka program apli-
kasi adalah sederetan kode yang digunakan 
untuk mengatur komputer supaya dapat 
melakukan pekerjaan sesuai dengan keingi-
nan programer atau user.

Angka kredit, adalah satuan nilai dari 
tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai 
butir-butir kegiatan yang diberikan/dite-
tapkan berdasarkan penilaian atas prestasi 
yang telah dicapai oleh seorang guru dan 
yang dipergunakan sebagai salah satu sya-
rat dalam rangka pembinaan karier dalam 
jabatan fungsional/kepangkatan guru.

Dari bahasan tersebut dapat diuraikan 

bahwa program aplikasi tentang penilaian 
angka kredit telah digunakan seperti SIM 
PAK Guru maupun e-PAK Guru. Para Guru 
tidak dapat bertatap muka langsung dalam 
prosesnya, berkas usulan dikirim langsung 
melalui PO BOX, sebagai upaya kemuda-
hannya para guru di sarankan untuk dapat 
mengakses aplikasi Laman e-PAK GURU. 

Laman tersebut berfungsi untuk meng-
informasikan status berkas dan hasil peni-
laian penetapan angka kredit. Langkahnya 
dapat di lakukan dengan tahapan berikut 
ini: 
1. Menghubungkan komputer dengan in-

ternet sesuai dengan sambungan yang 
tersedia di instansi masing-masing 
atau dapat juga menggunakan kabel 
LAN maupun menggunakan Wifi .

2. Bukalah peramban (browser) yang akan 
digunakan (chrome, mozilla, e-inter-
net, opera mini, dll). Tapi disarankan 
untuk menggunakan Google Chrome.

3. Ketikkan alamat URL berikut 
(http://118.98.166.190.8081), kemudian 
tekan enter melalui keyboard.

4. Apabila sambungan berhasil, akan 
tampil halaman login sebelum masuk 
ke dalam laman

5. Untuk memasuki laman gunakan user-
name (NIP Pendidik) dan password 
(tanggal lahir)

Demikian informasi secara umum yang 
disampaikan, dengan maksud agar masa-
lah-masalah yang terjadi dalam dalam pe-
laksanaan penilaian dan penetapan angka 
kredit bagi guru dapat diperoleh persa-
maan persepsi, taat azas, tepat tujuan dan 
tepat sasaran serta langsung secara sis-
tematis, efektif, efi sien, terbuka, dinamis, 
fl eksibel, operasional dan bermakna. 
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Menyusun Soal Higher 
Order of Thinking
TEKS DIDANG SETIAWAN FOTO RISET

Standar Nasional Pendidikan 
menuntut bahwa hasil pembelajaran 
yang harus dicapai oleh setiap 

peserta didik meliputi tiga domain, siswa 
dapat dikatakan lulus dari satu tingkat ke 
tingkat yang lebih tinggi, ketika mereka 
memiliki sikap yang baik, pengetahuan 
yang baik, dan keterampilan yang baik, 
seperti yang dinyatakan dalam Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL) Permendikbud 
Nomor 20 Tahun 2016.

Terkait dengan domain pengetahuan 
ada empat dimensi yang harus dikuasai 
oleh siswa, sebagai acuan agar siswa 
dapat berpikir tingkat tinggi. Jika peserta 
didik telah dibiasakan melakukan proses 
berpikir tingkat tinggi/Higher Order of 
Thingking Skill (HOTS), maka mereka 
diharapkan mampu menjawab soal-
soal yang mengacu pada proses berpikir 
tingkat tinggi pula, hal ini dapat dijelaskan 
secara singkat.

PENGERTIAN HOTS DAN KAITANNYA 
DENGAN TINGKAT BERPIKIR (TAKSONOMI) 

Higher-Order Thinking Skill (HOTS) 
adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi 
meliputi; berpikir kritis, logis, refl ektif, me-
takognitif (menganalisis, mengevaluasi, 
mencipta), dan kreatif. kemampuan berpi-
kir yang tidak sekadar mengingat (recall), 
menyatakan kembali (restate), atau meru-
juk tanpa melakukan pengolahan (recit). 
Bila dipilah, HOTS sekurang-kurangnya 
menjadi beberapa kelompok kemampuan 
berpikir, yaitu; transfer konsep dari satu 
kontek ke kontek lain, pemecahan masa-
lah, membuat keputusan, berfi kir kritis 
dan berfi kir kreatif.

PERBEDAAN SOAL LOT DAN HOT
Soal-soal Low Order of Thingking Skill 

(LOTS) adalah soal yang sekadar me-
ngacu pada tingkatan mengingat (recall), 
menyatakan kembali (restate), atau meru-
juk tanpa melakukan pengolahan (recite). 

Seperti contoh berikut ini
• Kapan terjadi .........?
• Apa yang dimaksud dengan .......?
• Apa pengertian dari .......?
• Siapakah ....?
• Sebutkan …!

Sedangkan soal-soal HOTS adalah 
soal/instrumen pengukuran yang diguna-
kan untuk mengukur kemampuan berpikir 
tingkat tinggi. Soal-soal yang dimaksud 
adalah soal yang dapat mengukur kemam-
puan: 1) transfer satu konsep ke konsep 
lainnya, 2) memproses dan menerapkan 

informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai 
informasi yang berbeda-beda, 4) menggu-
nakan informasi untuk menyelesaikan ma-
salah, dan 5) menelaah ide dan informasi 
secara kritis. Meskipun demikian, soal-
soal yang berbasis HOTS tidak berarti soal 
yang lebih sulit daripada soal recall.

ALTERNATIF BENTUK SOAL
Terdapat beberapa alternatif bentuk 

soal yang dapat digunakan untuk menulis 
butir soal HOTS (yang digunakan pada 
model pengujian PISA), sebagai berikut.
1. Pilihan ganda, yang harus mengandung 

SIKAP Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap: 1) beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan YME, 2) berkarakter, jujur, dan peduli, 3) bertanggungjawab, 
4) pembelajar sejati sepanjang hayat, dan 5) sehat jasmani dan rohani 
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, 
masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan 
regional, dan internasional. 

PENGETAHUAN Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 
pada tingkat teknis, spesifi k, detil, dan kompleks berkenaan dengan: 1) ilmu 
pengetahuan, 2) teknologi, 3) seni, 4) budaya, dan 5) humaniora. Mampu 
mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, 
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta 
kawasan regional dan internasional. 

KETERAMPILAN Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak: 1) kreatif, 2)produktif, 3) 
kritis, 4) mandiri, 5) kolaboratif, dan 6) komunikatif melalui pendekatan 
ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan 
dan sumber lain secara mandiri 

Pengetahuan Faktual Elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik untuk 
mempelajari suatu ilmu, fakta, peristiwa, simbol, bagan, kosa kata, grafi k, 
warna, penyakit, benda-benda.

Pengetahuan Konseptual Terminologi, defi nisi, istilah yang digunakan, klasifi kasi, kategori, prinsip, 
teori, hukum dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan

Pengetahuan Prosedural Pengetahuan tentang bagaimana tahapan-tahan melakukan sesuatu, 
sebab akibat, cara-cara mengerjakan sesuatu, menerapkan

Pengetahuan Metakognitif pengetahuan tentang kesadaran diri untuk menggunakan rangkaian 
pengetahuan yang telah dipelajarinya, menganalis, mengevaluasi, 
mengkreasi, menciptakan, memikirkan dan menyelsaikan masalah.

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

PROSES BERPIKIR TINGKAT TINGGI

Standar Kompetensi Lulusaneducaria Standar Kompetensi Lulusan
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Stimulus, pokok soal (stem) dan pilihan 
jawaban (option). Pilihan jawaban ter-
diri atas kunci jawaban dan pengecoh 
(distractor). 

2. Isian singkat atau melengkapi yang 
menuntut peserta tes untuk mengisi 
jawaban singkat dengan cara mengisi 
kata, frase, angka, atau simbol. 

3. Uraian yang menuntut siswa untuk 
mengorganisasikan gagasan atau hal-
hal yang telah dipelajarinya dengan 
cara mengemukakan atau mengeks-
presikan gagasan dengan mengguna-
kan kalimatnya sendiri.

PERHATIKAN CONTOH SOAL BERIKUT INI 
MANAKAH YANG MENGACU PADA HOTS?

Perhatikan gambar rangkaian listrik 
berikut!

Agar lampu  L1 dan L2 menyala, saklar 
S harus disambung  dengan   batang yang 
terbuat dari....
A. kayu B. kaca
C. plastik D. besi

Pada keadaan saklar S dibuka seperti 
gambar, keadaan lampu-lampu yang 
benar adalah....
 A. L1 dan L2 menyala
 B. L1 dan L2 padam
 C. L1 menyala, dan L2 padam
 D. L1 padam, dan L2 menyala

RAMBU-RAMBU SOAL HOT DIJELASKAN 
SEBAGAI BERIKUT:
> Bersifat divergen, memungkinkan 

munculnya beberapa alternatif res-
pons atau jawaban

> Tidak hanya mengukur kompetensi 

pengetahuan, tetapi juga keterampilan 
proses, dan sikap

> Stem soal menggunakan stimulus 
berupa konteks kehidupan nyata atau 
fenomena yang dekat dengan kehidu-
pan siswa

> Tidak hanya mengukur pengetahuan 
tentang IPA, tetapi juga mengukur 
sikap dan bagaimana menggunakan 
pengetahuan tersebut dalam kehidu-
pan nyata

> Tidak cukup hanya berbentuk pilihan 
ganda

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SOAL 
HOTS
1. Menganalisis KD yang dapat dibuat 

soal-soal HOTS, yang memungkinkan 
dibuat soal HOTS, karena tidak semua 
tuntutan KD dapat dibuatkan model-
model soal HOTS.

2. Menyusun kisi-kisi soal penulisan soal-
soal HOTS. untuk memandu guru da-
lam: (a) memilih KD (b) memilih ma-
teri pokok (c) merumuskan indikator 
soal, dan (d) menentukan level kognitif.

3. Memilih stimulus yang menarik dan 
kontekstual.

4. Menulis butir pertanyaan sesuai deng-
an kisi-kisi, soal ditulis harus sesuai den-
gan kaidah penulisan butir soal HOTS.

5. Membuat pedoman penskoran (ru-
brik) atau kunci jawaban. Pedoman 
penskoran dibuat untuk bentuk soal 
uraian. Sedangkan kunci jawaban di-
buat untuk bentuk soal pilihan ganda.

MENYUSUN STIMULUS SOAL HOTS 
a. Pilihlah beberapa informasi dapat 

berupa gambar, grafi k, tabel, wacana, 
dll yang memiliki keterkaitan dalam 
sebuah kasus.

b. Stimulus hendaknya menuntut ke-
mampuan menginterpretasi, mencari 
hubungan, menganalisis, menyimpul-
kan, atau menciptakan.

c. Pilihlah kasus/permasalahan konteks-
tual dan menarik (terkini) memoti-
vasi peserta didik untuk membaca. 
Pengecualian untuk mapel Bahasa, 
Sejarah boleh tidak kontekstual.

d. Terkait langsung dengan pertanyaan 
(pokok soal), berfungsi.

HAL-HAL PENTING DALAM MENULIS SOAL 
HOTS

1. Pilih materi yang sesuai dengan indika-
tor soal

2. Periksa materi (stimulus)
 Apakah bermanfaat?
 Apakah merefl eksikan kurikulum?
 Apakah menarik? Relevan? Cocok?
 Pertanyaan penting apa yang dapat 

diidentifi kasi dari stimulus?
3. HOTS 
 Menganalisis
 Mengevaluasi
 Mengkreasi 
4. Soal pilihan ganda dapat muncul dari 

pertanyaan HOTS
5. Untuk mendapatkan soal PG yang baik:
 ekstensif (menjangkau secara luas)
 ketat (teliti, cermat dan rapi)
 dipanelkan

CONTOH-CONTOH PERTANYAAN YANG 
MENGACU PADA SOAL HOTS

Pertanyaan yang dapat mengembang-
kan keterampilan berfi kir kritis dan kreatif, 
menurut Krulik & Rudnick, 1999, contoh-
nya seperti berikut: 
• Adakah Cara lain? (What’s another 

way?), 
• Bagaimana jika…? (What if …?), 
• Manakah yang salah? (What’s 

wrong?), dan 
• Apakah yang akan dilakukan? (What 

would you do?)
Berikut ini contoh/template pertanyaan 
yang mengacu pada cara berpikir berpikir 
tingkat tinggi/HOTS dalam beberapa level 
tingkatan.
1. Menganalisis.
 • Bagaimanakah cara kerja ....?
 • Apa makna dari simbol ....?
 • Apa makna lambang ....?
 • Perhatikan tabel ....,
  buatlah analisis dari ....!
 • Perhatikan grafi k ....,
  buatlah analisis dari ....!
 • Perhatikan gambar ....,
  buatlah analisis dari ....!
 • Perhatikan diagram ....,
  buatlah analisis dari ....!
 • Apa saja penyebab ....?
 • Temukan contoh-contoh ......
  pada teks ....!
 • Klasifi kasikan .... berdasarkan ....!
 • Kelompokkan .... berdasarkan ....!
 • Buatlah diagram untuk mengilustra-
  sikan .... dari cerita di atas!
 • Pola apa yang tampak dari ....?

Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan
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 • Buatlah sebuah outline mengenai ....!
 • Perhatikan ....., pilah-pilah dan jelas-
  kan setiap komponen penyusunnya!
 • Berikan contoh ....!
 • Informasi apa saja yang diperlukan 
  untuk ....?
 • Berdasarkan ...., buatlah sebuah 
  diagram!
 • Berdasarkan ...., buatlah sebuah 
  diagram!
 • Berdasarkan ...., buatlah sebuah gra-
  fi k!
 • Teknik-teknik apa yang digunakan 
  dalam ....?
 • Ke dalam kategori-kategori apa saja, 
  .... dapat dikelompokkan?
 • Termasuk jenis apakah .... ini?
 • Dari beberapa .... di atas, yang ma
  nakah yang bukan termasuk kelom-
  pok ...........?
 • Apa fungsi dari ....?
 • Apa tujuan dari ....?
 • Apa hubungan antara .... dengan ....?
 • Ukurlah ....!
 • Informasi-informasi .... manakah 
  yang relevan?
2. Membandingkan

• Bandingkan antara .... dengan....!
• Apa perbedaan antara .... dengan....?
• Apa persamaan antara .... dengan 

....?
• Bandingkan .... sebelum dan sesudah 

di ....!
• Bandingkan karakter tokoh .... di 

awal dengan di akhir cerita!
• Pilah-pilah antara .... dengan ....!
• Pada hal apa saja kamu dapat mem-

buat perbandingan antara .... de-
ngan....? 

• Manakah dari .... yang paling tinggi/ 
tua/ bagus/ tepat/ sesuai/cocok?

3. Menginferensi
• Buatlah sebuah hipotesis, apa yang 

akan terjadi bila ....!
• Prediksikan apa yang akan terjadi 

pada ....!
• Buatlah pemecahan masalah dari ....!
• Bagaimana sudut pandang penulis 

tentang ....?
• Prediksilah bagaimana akhir dari 

cerita ....!
• Apa gagasan utama cerita ....?
• Apa tema besar dari cerita ....?
• Apa pesan moral dari cerita ....?
• Kembangkan sebuah rencana untuk 

....!

4. Mengevaluasi
• Apakah biaya yang digunakan untuk 

.... sepadan dengan hasilnya?
• Apakah usaha yang dilakukan untuk 

.... sepadan dengan hasilnya?
• Apakah .... telah bertindak secara 

tepat?
• Apa yang akan kamu lakukan de-

ngan situasi .... ini, mengapa?
• Apakah penelitian .... ini telah diran-

cang dengan baik? jelaskan!
• Keputusan apakah yang sebaiknya 

diambil tentang masalah .... ini? 
mengapa?

• Apakah keputusan yang dipilih 
oleh .... bijaksana menurutmu? 
Mengapa?

• Jika kamu seorang hakim, apa pu-
tusanmu? Jelaskan!

• Manakah yang terbaik dari ....? 
mengapa?

• Alasan apa yang paling tepat untuk 
....? mengapa?

• Reviu langkah-langkah percobaan 
.... yang telah dilakukan, bagaimana 
menurutmu tentang langkah-
langkah itu?

• Gunakan rubrik penilaian berikut 
untuk menilai ....!

• Apa yang akan kamu lakukan pada 
situasi .... semacam ini, mengapa?

5. Mengkreasi/Mencipta
• Rancanglah, sebuah……..? 
• Kembangkalah alternatif solusi....? 
• Jika …. apa solusi yang paling tepat 

untuk ....? mengapa?
• Jika ada masalah seperti .... langkah-

langkah solusi secara komprehensif 
apa yang bisa di tempuh …. ? 
Rumuskan

• Buatlah kreasi karya dari bahan-
bahan yang tidak terpakai....!

 
KAIDAH PENYUSUNAN SOAL TERTULIS

Kaidah penulisan soal Tes tertulis dapat 
ditinjau dari tiga unsur, yaitu: 1) Materi, 2) 
Konstruksi, dan 3) Bahasa.
1. Materi:

a. Soal harus sesuai dengan indikator 
b. Pilihan jawaban (option/distraktor) 

harus homogen dan logis 
c. Setiap soal harus mempunyai satu 

jawaban yang benar
d. Gambar, kalimat atau slogan jangan 

mengandung unsur iklan
e. Soal berupa cerita atau kalimat jang-

an mengandung unsur kekerasan, 
pornografi , SARA, atau politik

f. Gambar, teks atau kutipan sebaiknya 
dituliskan sumber asalnya

2. Konstruksi
a. Stimulus harus menarik kontektual 

dan berfungsi dengan baik
b. Pokok soal (stem) harus dirumuskan 

secara jelas dan tegas 
c. Rumusan pokok soal dan pilihan 

jawaban harus merupakan pernya-
taan yang diperlukan saja 

d. Pokok soal jangan memberi petunjuk 
ke arah jawaban yang benar 

e. Panjang rumusan pilihan jawaban 
harus relatif sama 

f. Pilihan jawaban jangan mengandung 
pernyataan, “semua pilihan jawaban 
di atas salah”, atau “semua pilihan 
jawaban di atas benar” 

g. Pilihan jawaban yang berbentuk 
angka harus disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya nilai angka 
tersebut 

h. Gambar, grafi k, tabel, diagram, dan 
sejenisnya yang terdapat pada soal 
harus jelas dan berfungsi 

i. Butir materi soal jangan bergantung 
pada jawaban soal sebelumnya 

3. Bahasa
a. Setiap soal harus menggunakan ba-

hasa yang sesuai dengan kaidah ba-
hasa Indonesia yang baik dan benar. 

b. Jangan menggunakan bahasa yang 
berlaku setempat 

c. Pilihan jawaban jangan mengulang 
kata atau frase yang bukan merupa-
kan satu kesatuan pengertian.

d. Pilihan huruf yang digunakan pada 
option menggunakan hurup capital. 
(A, B, C, D, E)

e. Tanda titik pada tengah rumpang 
soal terdiri dari tiga titik (___ …___) 
dan awal huruf pada pilihan jawaban 
menggunakan huruf kecil, serta 
tidak diakhiri dengan tanda titik.

f. Tanda titik pada akhir rumpang 
soal terdiri dari 4 titik (____ ….) dan 
awal hurup pada pilihan jawaban 
menggunakan huruf kecil, serta 
tidak diakhiri dengan tanda titik.

g. Jika Soal merupakan Kalimat tanya, 
maka awal huruf pada pilihan 
jawaban menggunakan huruf 
kapital. 

Standar Kompetensi Lulusan
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Presentasi yang baik dan menarik 
sangat mendukung untuk 
keberhasilan memaparkan materi 

yang dipresentasikan, berikut adalah 
sambungan tulisan dari edisi ketiga.

3. Teknik Presentasi yang Baik
Berikut ini adalah teknik presentasi 
yang perlu diperhatikan saat akan 
menyampaikan presentasi, yaitu:
a. Penguasaan bahan/materi yang 

akan dipresentasikan dengan baik
 Upaya ini dapat dilakukan dengan 

cara melakukan latihan. Semakin 
banyak melakukan latihan, maka 
akan semakin mahir dalam pre-
sentasi. Suatu kebolehan atau skill 
bisa didapatkan jika sering berla-
tih. Upaya yang lain bisa dilakukan 
dengan membuat ringkasan materi 

yang akan dipresentasikan. Poin 
materi pokok dapat dituangkan ke-
dalam slide presentasi yang akan 
disajikan. 

b. Menampilkan diri/Gesture yang 
baik saaat melakukan presentasi

 Menjaga penampilan pada saat 
presentasi merupakan hal penting. 
Penampilan seseorang dapat me-
ningkatkan rasa percaya diri. Akan 
sangat baik jika sebelum malaku-
kan presentasi, memilih pakaian 
yang dikenakan disesuaikan dengan 
situasi kondisi di lingkungan tempat 
penyelenggaraan presentasi.

c. Bertutur dengan artikulasi yang 
baik

 Saat melakukan presentasi sam-

paikan materi dengan:
1. Santai, sopan, dan tidak terbu-

ru-buru
2. Intonasi dan bahasa tubuh
3. Interaksi
4. Bahasa dengan artikulasi yang 

baik dan yang mudah dipahami
5. Selipkan selingan atau humor
6. Persiapkan Materi dan Bahan
7. Tentukan point-point penting 

(bukan slide yang penuh tuli-
san)

8. Kuasai materi (menjabarkan 
secara lisan point tersebut)

9. Siapkan contoh pendukung
10. Susun materi dengan terstruk-

tur
11. Kontak mata dengan audiens, 

agar penyampaian presentasi 
tidak berdampak buruk, maka 

TEKS DR. DIDANG SETIAWAN, M.PD FOTO RISET

BAGIAN 2
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kontak mata harus disesuaikan 
dengan seluruh audiens.

12. Melakukan gerak berbicara. 
Gerakan pada saat penyam-
paian harus sesuai, presentasi 
yang terlalu kaku dan juga ter-
lalu hiperaktif akan mempe-
ngaruhi penampilan anda.

13. Penggunaan pakaian yang se-
rasi. Saat akan melakukan pre-
sentasi menjaga tampilan kewi-
bawaan harus diperhatikan agar 
tidak mempengaruhi presentasi 
pembicara atau audiens.

14. Memiliki sesi tanya jawab. Sesi 
tanya jawab dapat menjadi kri-
tik ataupun saran dari audiens 
serta menjadi komunikasi aktif 
antara pembicara dengan au-
diens. Dengan itu presentasi 
Anda akan lebih hidup.

15. Mengelola waktu presentasi 
dengan tepat. Pembicara harus 
memperhatikan kondisi audiens. 
Jika presentasi terlalu singkat 
biasanya menimbulkan kesan 
kurang baik, karena materi yang 
di presentasikan mungkin belum 
di mengerti oleh para audiens. 
Sebaliknya, presentasi yang 
molor malah membuat para 
audiens terganggu dan merasa 
bosan.

d. Struktur Presentasi
1. Pembuka

 Pembuka sangat penting karena 
di sinilah kesempatan untuk me-
narik perhatian audiens tentang 
apa yang akan disampaikan, 
membangun kredibilitas Anda 
sebagai presenter bahwa Anda 
adalah orang tepat dan patut 
didengarkan, dan menyampai-
kan garis-garis besar presentasi.

2. Isi
 Isi dari presentasi yang sudah 

dipersiapkan akan memudah-
kan dalam menyusun pembuka 
dan penutupnya. Dari topik 
yang ingin disampaikan cobalah 
untuk menguraikannya dalam 
beberapa poin utama. Kemudian 
dari poin-poin itu kembangkan 
lagi menjadi sub-poin. Jangan 
lupa untuk memperhitungkan 
lama atau waktu yang ingin di-
gunakan untuk presentasi, kira-
kira berapa menit yang dibutu-
hkan untuk menyampaikan satu 
poin utama.

3. Penutup
 Untuk menimbulkan kesan 

yang menarik, maka penutup 
harus menimbulkan kesan te-
rakhir yang mendalam sehing-
ga akan diingat oleh audiens.

e. Ciri-Ciri Presentasi yang Baik dan 
Benar
1. Penyampaian dengan semangat 

dan siap mental yang positif.

 Kadar semangat harus dise-
suaikan, tidak terlalu mono-
ton ataupun terlalu semangat, 
karena mempengaruhi kesan 
terhadap audiens. Sikap mental 
juga harus di perkuat agar tidak 
merusak konsentrasi.

2. Kejelasan artikulasi dan ber-
bicara di depan audiens. Alat 
pembicara harus disesuaikan 
dengan kondisi ruangan agar 
suara tidak terdengar samar-
samar, tidak jelas atau terlalu 
keras. Bantuan pengeras suara 
hendaknya di perhatikan terle-
bih dahulu sebelum presentasi 
di mulai.

3. Disajikan secara sistematis dan 
pengelolaan waktu yang tepat

 Kesistematisan penyajian mem-
pengaruhi konsentrasi sehingga 
membuat dampak pemahaman 
audiens.

4. Memberi argumen yang dapat 
diterima. Argumen hendaknya 
dapat diterima oleh audiens 
dan tidak bersifat ambigu. 
Argumen biasanya disampai-
kan pada sesi tanya jawab.

f. Membuka dan Mengakhiri 
Presentasi
1. Membuka Presentasi
 Kita pasti ingat dengan iklan 

parfum yang ditayangkan di 
televisi swasta beberapa ta-
hun yang lalu, “kesan pertama 
begitu menggoda, selanjutnya 
terserah Anda”. Kalimat di 
atas tidak sekedar kata tanpa 
makna, akan tetapi hal itu juga 
berlaku pada saat presentasi. 
Pernahkan Anda bertanya pada 
diri sendiri “mengapa presen-
tasi saya masih cenderung di 
abaikan oleh audiens?” Bisa 
jadi karena audiens merasa 
bosan sejak pertama kali Anda 
memulai presentasi, oleh kare-
na itu jangan melewatkan yang 
namanya pembukaan presen-
tasi (Thovids, 2017). Masih 
menurut Thovids (2017), ada 3 
manfaat pembukaan pada saat 
presentasi, antara lain: 
a. Menarik Perhatian
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 Banyak kasus terjadi ketika 
presentasi dimulai, peserta 
sudah berada didalam ru-
angan tapi ternyata pikiran 
mereka masih memikirkan 
hal-hal di luar ruangan dan 
menjelajah kemana-mana. 
Kondisi ini dibiarkan maka 
presentasi Anda tidak dapat 
diterima secara maksimal 
oleh audiens. Teknik pem-
bukaan sangat berperan 
penting untuk mengambil 
perhatian audiens sehingga 
mereka bisa fokus pada 
presentasi Anda. Ketika 
audiens dalam kondisi fokus 
maka Anda akan dengan 
mudah untuk menyampai-
kan informasi kedalam fi ki-
ran audiens.

b. Mencairkan Kekakuan
 Seringkali ketika pertama 

kali Anda memulai presen-
tasi suasana terasa begitu 
kaku. Anda bisa mencairkan 
suasana dengan teknik pem-
bukaan. Dengan suasana 
yang bersahabat Anda bisa 
mengarahkan audiens deng-
an lebih mudah. Setidaknya 
Anda perlu mencairkan 
suasana dalam 5 menit per-

tama. Jika ini berjalan lancar 
saya pastikan Anda akan 
lancar untuk melanjutkan 
presentasi sampai akhir.

c. Memberikan Informasi
 Open Lup atau over view, arti-

nya memberi gambaran ten-
tang materi apa saja yang 
akan dibahas dalam presen-
tasi kedepan. Hal ini sangat 
bermanfaat selain mem-
berikan informasi tentang 
apa saja isi presentasi Anda 
juga membuat audiens 
tetap setia mendengarkan 
presentasi sampai akhir 
karena mereka tahu ada hal 
menarik di presentasi Anda 
yang penting untuk mereka. 
Pembukaan merupakan 
awal pertama ketika Anda 
memulai sebuah presentasi, 
biasanya banyak orag tidak 
percaya diri saat memulai 
presentasi. Jika supaya bisa 
memukau audiens di awal 
presentasi Anda bisa meng-
gunakan salah satu dari 7 
cara pembukaan berikut 
atau mengkombinasikan 
beberapa teknik sekaligus.

d. Story – Ceritakan Hal Yang 
Menarik

 Kita dan audiens sangat suka 
dengan cerita, itu membuat 
audiens membayangkan dan 
berimajinasi sehingga mere-
ka mendengarkan apa yang 
Anda ceritakan. Untuk bisa 
membuat cerita yang mena-
rik Anda tidak perlu bertemu 
dulu dengan artis terkenal, 
berpetualang di alam liar 
atau bertemu super hero.

 Anda bisa memulai cerita 
yang menarik dari hal-hal 
kecil yang Anda alami sen-
diri. Anda bisa juga men-
gambil cerita dari buku yang 
pernah baca atau kisah-
kisah orang yang sudah 
sukses di bidang yang Anda 
bahas.

 Point pentingnya cerita ter-
sebut harus berhubungan 
dengan presentasi yang 
Anda sampaikan.

e. Humor – Cairkan Suasana 
Dengan Humor

 Jika Anda termasuk orang 
yang memiliki selera humor 
yang bagus sepertinya ini 
adalah hal yang mudah, tapi 
bagi mereka yang tidak se-
baiknya cari cerita lucu dan 
uji coba dulu di beberapa 
teman, jangan sampai men-
coba bercerita lucu untuk 
membuka presentasi ter-
nyata audiens tidak meng-
anggap sebagai sesuatu yang 
lucu. Hindari humor yang 
mengandung unsur SARA.

f. Data/Fakta – Kejutkan 
Audiens Dengan Fakta Yang 
Terukur

 Berikan fakta yang tidak 
diketahui audiens seba-
gai bahan untuk membuka 
presentasi Anda, ini akan 
memberikan dampak posi-
tif kepada para audiens, jika 
Anda bisa membuat mereka 
positif maka Anda telah 
berhasil mengambil perha-
tian audiens. Tapi sebelum 
itu pastikan data yang Anda 
peroleh adalah data yang 
benar dan Anda sumber-
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nya, ini penting karena jika 
ada audiens yang pertanya 
Anda memiliki pedoman 
bukan asal bercerita, ingat 
Anda menyampaikan fakta 
bukan opini.

g. Quote – Berikan makna 
berbeda dengan Quote yang 
menginspirasi

 Anda hanya perlu mencari 
quote yang relefan dengan 
materi yang dibahas, usa-
hakan quote ini dari orang 
terkenal sehingga memi-
liki pengaruh jika Anda 
gunakan. Walaupun begitu 
selalu jelaskan dulu siapa 
yang Anda ambil quote-nya 
karena belum tentu semua 
orang mengenalnya.

 Berikut ini contoh penggu-
naan quote: Siapa yang yang 
tidak tahu sepeda motor 
Honda, bahkan sekarang 
merajai pasar Indonesia, 
pendirinya Soichiro Honda 
pernah berkata: Success re-
presents the 1% of your work 
which results from the 99% 
that is called failure.Jika hari 
ini Anda gagal yakinlah esok 
masih ada harapan yang 
lebih baik.

h. Visual Impact – Kejutkan 
audiens dengan efek visual

 Visual impact adalah salah 
satu teknik pembukaan pre-
sentasi yang memperlihat-

kan dampak visual sehingga 
audiens tertarik dengan pre-
sentasi Anda, selain itu juga 
menjadi jembatan untuk 
masuk kepada penjelasan 
dari topik yang akan diba-
has. Misalnya, dengan fi lm 
pendek yang menarik.

i. Pertanyaan – Kembalikan 
fokus audiens

 Ini teknik yang sangat seder-
hana, Anda tinggal bertanya 
dan audiens memberikan 
respon, tapi perhatikan jika 
audiens belum memberika 
respon makan ulangi perta-
nyaanya atau perjelas perta-
nyaannya.

j. Call Back – Buat audiens 
penasaran

 Teknik call back adalah 
membuka presentasi deng-
an membuat peryataan yang 
bertujuan untuk meman-
cing rasa ingin tahu audiens. 
Contohnya seperti ini:

 Ketika menjadi fi nalis Nobel 
tahun 2017, seperti di alam 
mimpi. Pada saat itu au-
diens akan mulai berfi kir 
dan muncul rasa penasa-
ran, kenapa seperti di alam 
mimpi? Sampai di sini Anda 
telah berhasil mengam-
bil perhatian audiens dan 
membuat mereka penasar-
an. Kemudian Anda lanjut-
kan dengan memperjelas 

pembukaan diawal (Thovids 
(2017).

2. Menutup Presentasi
 Menutup presentasi dengan baik 

dan efektif merupakan keterampi-
lan penting dalam teknik prensen-
tasi. Mengakhiri presentasi tidak 
kalah pentingnya dengan pembu-
kaan presentasi. Jika dalam pem-
bukaan presentasi Anda bertujuan 
agar audiens tertarik dan menda-
patkan kesan awal yang positif, 
maka dalam penutupan presentasi, 
tujuan Anda adalah agar audiens 
ingat dan melaksanakan pesan 
yang Anda sampaikan. 

 Fungsi penutupan sebuah presen-
tasi antara lain:
a. Merangkum keseluruhan ma-

teri yang Anda sampaikan
b. Membuat audiens ingat gaga-

san utama presentasi Anda.
c. Mengajak audiens mengambil 

sebuah tindakan.
Cara menutup presentasi yang baik, 
antara lain:
a. Merangkum Pesan Utama. Ini 

adalah cara menutup presentasi 
paling mudah dan cepat. Setiap 
presentasi pasti punya pesan 
utama. Dalam cara ini, Anda 
merangkum poin-poin utama dari 
presentasi Anda yang sudah Anda 
sampaikan sebelumnya.

b. Menggunakan Pernyataan/Kutipan. 
Pernyataan atau kutipan sangat baik 
digunakan untuk penutupan. Susun 
sebuah pernyataan yang pas dan 
sesuai dengan gagasan utama pre-
sentasi Anda. Atau Anda pun bisa 
mengutip kalimat dari seorang to-
koh yang dikenal oleh audiens Anda.

c. Menggunakan Call to Action. Call 
to Action adalah ajakan untuk ber-
tindak. Ingat, audiens tidak selalu 
mengerti apa yang Anda harapkan 
dari mereka. Oleh karena itu dalam 
call to action, Anda menyampaikan 
tindakan apa yang perlu diambil 
oleh audiens Anda. Call to Action 
sangat penting terutama untuk 
presentasi persuasif di mana Anda 
hendak menjual sesuatu berupa 
produk, jasa atau agar gagasan 
Anda disetujui. 
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best practice

Penggunaan Media dalam 
Pembelajaran Matematika 
di SMA Negeri 36 Jakarta

Pada hakikatnya proses belajar menga-
jar itu merupakan proses komunikasi 
antara guru dan siswa. Dalam proses 

komunikasi, guru dapat menyampaikan 
apa yang dimiliki kepada siswanya dengan 
tujuan agar pengetahuan dan pengalaman 
yang dimiliki oleh seorang guru dimiliki juga 
oleh siswanya. Seorang guru perlu menya-
dari bahwa proses komunikasi tidak selalu 
dapat berjalan dengan lancar. Bisa saja 
terjadi dari proses komunikasi tersebut me-
nimbulkan kebingungan, salah pengertian, 
bahkan mungkin salah konsep. Kesalahan 
komunikasi dari seorang guru dapat dira-
sakan oleh para siswa sebagai penghambat 
proses belajarnya.

Untuk menghindari atau mengurangi 
kemungkinan-kemungkinan terjadinya 
salah komunikasi maka harus digunakan 
sarana untuk membantu proses komu-
nikasi diantaranya yang disebut dengan 
media. Dalam proses belajar mengajar, 
media yang digunakan disebut pula media 

pendidikan yang disebut juga alat peraga. 
Karena media sebagai unsur penunjang 
dalam proses komunikasi, maka jenis, 
bentuk dan fungsi media itu sangat diten-
tukan oleh jenis, bentuk dan tujuan komu-
nikasi itu sendiri.

Materi matematika bersifat abstrak. Hal 
ini menjadikan materi matematika tidak 
mudah dipahami oleh kebanyakan siswa. 
Agar materi matematika yang abstrak le-
bih mudah dipahami oleh para siswa, maka 
materi yang abstrak tersebut hendaknya 
disajikan dengan pendekatan yang lebih 
konkret, ada visualisasinya, serta manfaat 
dalam mempelajari materi tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, me-
dia pembelajaran atau alat peraga sangat 
membantu dalam penyajian bentuk kon-
kret tersebut agar siswa dapat lebih mudah 
dalam memahami pengetahuannya.

Pada kegiatan Pendampingan Pengem-
bangan Pembelajaran dan Penilaian Kuri-
kulum 2013 dengan konsep Lesson Study di 

SMAN 36 Jakarta, dari 4 orang guru model 
yang melaksanakan real teaching di kelas, 
saya tertarik dengan pelaksanaan pembe-
lajaran matematika yang dilakukan oleh 
Bapak Henri di kelas 12 untuk materi pokok 
Kaidah Pencacahan. Kaidah Pencacahan 
atau Counting Slots adalah suatu kaidah 
yang digunakan untuk menentukan atau 
menghitung berapa banyak cara yang ter-
jadi dari suatu peristiwa.

Ada 4 (empat) sub materi yang akan 
disampaikan kepada siswa pada materi 
Kaidah Pencacahan ini, yaitu aturan pen-
jumlahan, aturan perkalian, permutasi dan 
kombinasi. Alokasi waktu untuk keempat 
sub materi ini sebagaimana yang tertulis di 
dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
adalah sebanyak 4 kali pertemuan (4 x 
4 JP). Pendekatan yang digunakan pada 
pembelajaran ini adalah scientifi c learning 
dengan model pembelajarannya adalah 
discovery learning. Adapun metode pem-
belajaran yang digunakan adalah tanya 
jawab, diskusi, penugasan dan ceramah.

Pada saat real teaching yang merupakan 
pertemuan ke-1, sub materi yang dipelajari 
siswa adalah aturan penjumlahan dan atu-
ran perkalian yang merupakan materi pen-
gantar kepada sub materi permutasi dan 
kombinasi. Pada kegiatan ini, Pak Henri se-
laku guru terlebih dahulu membagi siswa 
kedalam kelompok-kelompok yang setiap 
kelompok terdiri dari 4 orang siswa. 

Pada materi aturan penjumlahan, media 
yang digunakan adalah dari potongan kar-
ton berupa gambar alat-alat transportasi 
yang dimasukkan ke dalam amplop dengan 
pengambilannya diundi terlebih dahulu 
karena berbeda jumlah dan alat trans-
portasi yang ada dalam amplop. Kemudian 
dengan petunjuk yang ada di Lembar 
Aktivitas Siswa (LAS), masing-masing 
kelompok membuat simulasinya dan me-
nyimpulkannya, lalu menyampaikan hasil 
kesimpulan kelompok-nya dengan presen-
tasi di depan kelas.

Aktivitas yang dilakukan pada materi 
aturan perkalian ada 2 yaitu:
1) Dengan amplop pertama, siswa dimin-

ta menyusun plat nomor kendaraan 
yang dimungkinkan dari angka-angka 
tersebut.

2) Dengan amplop kedua, siswa diminta 
memasangkan baju dan celana serta 
menghitung kemungkinan berapa kali 
baju dan celana dengan warna yang 
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berbeda bisa dipasangkan sehingga 
siswa menemukan sendiri konsep dari 
aturan perkalian.

Dengan pemanfaatan media dalam 
pembelajaran ini, terjadi interaksi aktif anta-
ra siswa dengan siswa, siswa dengan guru 
dan siswa dengan media pembelajaran. 
Pemanfaatan media pembelajaran mem-
buat proses pembelajaran menjadi lebih 
bermakna dan menyenangkan bagi siswa. 
Siswa berpartisipasi aktif selama proses 
pembelajaran berlangsung. Mereka tidak 
hanya mendengar, melihat dan memperha-
tikan saja, tetapi mereka juga melakukan 
latihan atau simulasi sehingga pembela-
jaran minds on dan hands on dapat terca-
pai. Konsep pengetahuan dibangun oleh 
siswa sendiri. Dalam hal ini guru berperan 
sebagai fasilitator dalam proses mem-
bangun pengetahuan tersebut. Prinsip 4 
C (Communication, Collaborative, Critical 
Thinking and Creativity) sebagai keterampi-
lan abad 21 yang dituntut dalam Kurikulum 
2013 dapat tercapai. 

Kreatifi tas untuk memanfaatkan 
media pembelajaran ini muncul dikare-
nakan adanya kegiatan Pendampingan 
Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian 
Kurikulum 2013. Melalui pendekatan Lesson 
Study yang digunakan pada pendampingan, 
guru model harus melakukan real teaching 
yang diamati oleh tim pendamping dan ang-
gota tim Lesson Study-nya.

Pada pembelajaran matematika yang 
dilaksanakan di atas, tujuan dari pembela-
jaran dengan model discovery learning dan 
pendekatan scientifi c yang diinginkan dari 
pembelajaran ini adalah agar peserta didik 
dapat menganalisis aturan pencacahan 
(aturan penjumlahan, aturan perkalian, 
permutasi dan kombinasi), dan menyele-
saikan masalah kontekstual yang berkai-
tan dengan kaidah pencacahan sehingga 
menumbuhkan sikap jujur, bertanggung 

jawab, cermat, kritis, berpikir logis, terbu-
ka, kreatif, inovatif serta meningkatkan mi-
nat terhadap matematika. Melalui proses 
pembelajaran dengan menggunakan me-
dia sebagaimana yang sudah dilaksana-
kan tersebut di atas, yang menjadi tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 

Kegiatan Pendampingan Pengembang-
an Pembelajaran dan Penilaian Kurikulum 
2013 yang dilaksanakan di sekolah sasaran 
telah berjalan dengan baik dan lancar. Dari 
kegiatan pendampingan yang telah dilaku-
kan tersebut, saran-saran yang diberikan 
untuk dapat meningkatkan mutu pembela-
jaran di satuan pendidikan adalah sebagai 
berikut:
a. Bagi Guru

1) Guru hendaklah terus berupaya 
meningkatkan keterampilan dalam 
menemukan metode-metode yang 
tepat untuk menyampaikan materi 
kepada siswa agar materi yang 
dikuasai siswa dapat optimal. 

2) Guru hendaklah selalu menyiap-
kan dan menyusun perencanaan 
pembelajaran sebaik-baiknya agar 
proses pembelajaran yang dilaku-
kan dapat berjalan dengan baik 
sehingga yang menjadi tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 

3) Selain menyiapkan materi pembe-
lajaran, hendaklah guru mempu-
nyai kemampuan dalam memilih 
dan menggunakan media atau alat 
pembelajaran yang tepat dan me-
narik yang akan digunakan dalam 
proses pembelajaran sehingga da-
pat meningkatkan minat dan moti-

vasi siswa dalam belajar. 

b. Bagi Sekolah
1) Pendekatan Lesson Study perlu 

terus dilakukan di satuan pendidi-
kan agar kualitas proses dan hasil 
pembelajaran dari semua mata pe-
lajaran di satuan pendidikan yang 
bersangkutan dapat lebih diting-
katkan;

2) Kepala Sekolah hendaklah terli-
bat aktif dalam penerapan lesson 
study di sekolahnya karena Kepala 
Sekolah dapat mengambil keputu-
san yang penting dan tepat bagi 
peningkatan mutu pembelajaran di 
sekolahnya, khususnya pada mata 
pelajaran yang dikaji melalui lesson 
study.

c. Bagi Dinas Pendidikan
1) Pengawas Sekolah hendaklah se-

lalu mendampingi dan mengawal 
pelaksanaan pembelajaran di sa-
tuan pendidikan agar dapat berja-
lan sesuai dengan Kurikulum 2013.

2) Dinas Pendidikan hendaklah lebih 
meningkatkan peran dalam meng-
awal dan mendukung peningka-
tan mutu pembelajaran di sekolah 
dengan memberikan fasilitas sara-
na dan prasarana serta mengikut-
sertakan guru-guru dalam setiap 
kegiatan pelatihan baik yang dia-
dakan oleh Dinas Pendidikan mau-
pun oleh Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, termasuk dalam 
hal ini LPMP. 
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Bimtek Peningkatan Kualitas Dapodik
teropong

Bimtek Peningkatan Kualitas Dapodik

Penyusunan Akuntabilitas 
Kinerja

Penggunaan Media dalam Pembelajaran
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teropong
Evaluasi dan Pelaporan

Pendampingan Implementasi Kurtilas
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Peningkatan Softskills Pegawai LPMP DKI Jakarta
teropong
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teropong

Seleksi 
Best 

Practise 
SPMI
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Workshop Analisis 
Data Mutu Pendidikan

teropong
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Mendongeng Mendongenghumaniora

Mendongeng, seberapa 
penting untuk anak?

Ingat waktu masih sekolah, zaman 
sekolah Taman Kanak-Kanak atau 
Sekolah SD? Pernahkah Bapak Ibu Guru 

di Sekolah mendongeng untuk kita? Atau 
Bapak Ibu di rumah sempat mendongeng 
untuk kita?? Jawabannya pasti beragam 
dan boleh dibilang lebih banyak jawaban 
tidak pernah atau jarang disbanding 
jawaban sering atau selalu. Jikalau pernah, 
palingan ceritanya tentang si Kancil yang 
cerdik atau Bawang Merah Bawang Putih.

Ketika kita menjadi guru atau men-
jadi orang tua, untuk mendongeng kepada 
siswa siswi kita ataupun kepada putra 
putrid kita akan merasa canggung atau 
sulit memulai kegiatan mendongeng apa-
bila jawaban kita di atas tidak pernah atau 

jarang. Iyakan? 
Pada zaman serba canggih seperti 

sekarang, kegiatan mendongeng di mata 
anak-anak tidak lagipopuler. Sejak bangun 
hingga menjelang tidur, mereka dihadap-
kan pada televisi yang menyajikan bera-
gam acara, mulai dari fi lm kartun, kuis, 
hingga sinetron yang acapkali bukan ton-
tonan yang pas untuk anak. Kalaupun me-
reka bosan dengan acara yang disajikan, 
mereka dapat pindah pada permainan lain 
seperti video game ataupun youtube yang 
dengan mudahnya mereka akses dari pada 
memanggil dan meminta orang tua men-
dongeng untuk mereka.

Melihat fenomena memudarnya kegia-
tan mendongeng bagi anak, dalam sebuah 

seminar “Mendongeng, strategi pembe-
lajaran bagi anak” pada bulan Mei 2018 
di Jonggol, Agung Cahyo Karyadi, M.Pd 
yang lebih dikenal dengan Kak Cahyo, 
pendongeng Nasional dan juga dosen 
di sebuah Universitas Swasta Jurusan 
Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta, 
menyampaikan 9 alasan mengapa men-
dongeng itu penting yaitu :
1. Dunia anak adalah dunia imajinasi, 

mendongeng bias membuat imajinasi 
semakin berkembang ke arah yang le-
bih positif dengan cara yang seru dan 
menyenangkan

2. Bahasa adalah kemampuan penting 
yang harus dikembangkan, dengan 
mendongeng otak kanan anak akan 

TEKS DYAH SRI LESTARI FOTO ISTIMEWA
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humanioraMendongeng Mendongeng

dan fokuslah saat melakukannya. 
Mendongeng itu mudah dan menye-
nangkan.

Nampaklah betapa sebenarnya men-
dongeng itu cukup penting bagi anak. 
Penerapan kegiatan literasi sekolah, ke-
luarga dan masyarakat adalah salah satu 
langkah pemerintah terutama kemente-
rian pendidikan dan kebudayaan untuk 
kembali menumbuhkan minat baca sejak 
usia dini yang di dalamnya termasuk dite-
rapkan dengan cara mendongeng ataupun 
membacakan cerita.

Pada kenyataannya saat ini banyak 
orang tua melarang anak-anaknya untuk 
membaca buku cerita di hari-hari sekolah. 
Terkadang mereka beranggapan bahwa 
membaca buku cerita akan mengganggu 
anak dalam belajar. Sebenarnya, asalkan 
orang tua bisa menerapkan disiplin waktu 
serta dijadwalkan dengan benar, tidak 
akan mengganggu belajar anak. Bagi orang 
tua yang masih memiliki balita, membaca 
buku cerita atau mendongeng bahkan bisa 
menjadi sarana belajar yang menyenan-
gkan. Caranya bisa bermacam-macam, 
antara lain:
1. Bagi yang hobi mendongeng tentang 

binatang, anak yang masih balita akan 
lebih menyukai jika kitaberbicara sam-
bil meniru suara binatang-binatang 
yang ada dalam tokoh cerita tersebut. 

Bila perlu gunakan boneka tangan un-
tuk menghidupkan suasana. Saat men-
dongeng, bisa juga disisipkan karakter 
si binatang, kebiasaan-kebiasaan si 
binatang setiap harinya, hingga pesan-
pesan moral tentang etika.

2. Buku cerita bergambar dengan bentuk 
tulisan yang menarik dan berwarna-
warni juga bisa menjadi sarana orang 
tua untuk sekaligus mengajarkan 
huruf-huruf dan angka, sehingga akan 
lebih mudah bagi anak untuk bela-
jar membaca. Cara belajar membaca 
seperti ini jauh lebih efektif dari pada 
cara belajar yang konvensional.

3. Mendongeng dengan buku cerita yang 
bergambar ternyata juga bisa me-
rangsang daya imajinasi anak untuk 
mengembangkan cerita berdasarkan 
gambar yang ia lihat. Contoh, saat 
ia melihat gambar mobil pada satu 
sisi halaman walaupun ia belum bisa 
membaca, si anak dengan sendirinya 
akan mengarang cerita yang berkaitan 
dengan mobil tersebut. Hal ini akan 
memberi efek yang positf bila orang 
tua bisa mengarahkan secara benar. 
Biarkan dia mengembangkan imajina-
sinya.

4. Untuk merangsang pemikirannya, bisa 
juga dipilihkan bacaan-bacaan eduka-
tif yang mampu membuat mereka ber-
pikir secara kritis.

terstimulasi dengan baik, kemampuan 
verbal anak juga meningkat karena 
kosa kata anak menjadi kaya.

3. Buku adalah jendela dunia, men-
dongeng sederhana adalah dengan 
cara membacakan buku kepada anak-
anak kita, ini akan membuat mereka 
mencintai buku ketika besar kelak. 
Semakin heboh saat membacakan 
buku, maka anak akan merekam ba-
hwa membaca buku adalah kegiatan 
yang menyenangkan.

4. Mendongeng bisa mengasah memori 
anak, MIntalah anak untuk menceri-
takan kembali apa yang sudah anda 
dongengkan. Meskipun anak kadang 
masih belepotan, tetapi tetap beri 
pujian tulus untuk menghargai usaha 
mereka.

5. Mendongeng dapat mengembangkan 
kecerdasan emosi anak, terkadang 
orang tua kesulitan untuk menjelaskan 
berbagai kebingungan yang dihadapi 
anak. Cerita-cerita dalam dongeng 
yang memiliki keanekaragaman emosi, 
akan membantu anak mengenali ber-
bagai perasaan yang ada pada dirinya 
atau orang lain

6. Dongeng bisa menginspirasi anak, ce-
rita-cerita yang anda dongengkan bisa 
jadi akan memberi ide atau inspirasi 
ketika anak dihadapkan pada situasi 
tertentu. Mendongeng juga dapat 
menjadi media yang asyik untuk me-
ngenalkan berbagai problem solving 
sederhana tanpa berkesan menggurui.

7. Mendongeng mengajak anak untuk 
peka terhadap situasi di sekitarnya, 
Nilai-nilai tertentu dapat kita beri-
kan melalui kegiatan mendongeng. 
Biasanya ini jauh lebih efektif dari pada 
kita memberikan perintah secara eks-
plosit. Nilai-nilai ini akan menjadi bekal 
bagi anak saat mereka bersosialisasi 
dengan lingkungannya.

8. Mendongeng adalah salah satu cara 
relaksasi bagi anak, tanpa disadari 
kegiatan mendongeng membuat anak 
menjadi rileks, mendongeng juga bisa 
digunakan untuk terapi mengatasi 
trauma, kesedihan, ataupun menghi-
bur anak di kala ia sedang sakit

9. Mendongeng dapat mempererat ke-
dekatan emosi orang tua dan anak, 
Jika anda sibuk, cukup sediakan waktu 
15 menit perhari untuk mendongeng 
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5. Untuk memotivasi dan memacu sema-
ngat belajar mereka, Kita bisa juga men-
dongengkan cerita-cerita para penemu. 
Dengan demikian bukan tak mungkin 
bila suatu saat mereka ingin sesukses 
tokoh penemu favorit mereka.

6. Ketika anak sudah mulai kecanduan 
dengan gadget-nya, maka kita dapat 
secara perlahan menggantikan candu 
ini dengan menyodorkan cerita-cerita 
atau dongeng-dongeng melalui gadget 
mereka. Kenalkan mereka e-book yang 
mudah di download. Temani mereka 
membaca e-book dengan cara seme-
narik mungkin sehingga gaya anda 
membaca dapat mengalahkan game 
online mereka.

Tak ada yang tidak bisa jika kita mau 
mencoba. Mulailah mendongeng dari diri 
kita sendiri untuk keluarga kecil kita, atau-
pun siswa siswi kita. Walau manfaatnya 
tidak seketika bisa dirasakan oleh mereka, 
tetapi kebiasaan baik melalui mendongeng 
dapat kita lakukan untuk memberi mereka 
manfaat di masa datang. Insyaallah 

Lentera LPMP DKI-4 2018-1 ok.indd   38 12/21/18   5:40 PM



EDISI KEEMPAT – 2018 39

AYAM-TELUR,
DULUAN MANA?

(sebuah opini)

Hei... sering dengar dong istilah ini-
siatif, proaktif, kreatif, inovatif?! 
Pastinya. Keempat kata sifat itu 

berbeda makna secara harfi ah, namun 
jika dirasa-rasa dalam keempatnya ada 
sebuah benang merah yang melekat di 
keempat karakter hebat itu. Yakni, suatu 
sifat manusia yang memiliki “energi” un-
tuk mendorong dirinya berbuat manfaat 
yang lebih dari rata-rata bagi kemaslaha-

tan orang banyak. Sifat ini bisa dicermin-
kan oleh individu maupun sekelompok 
orang atau komunitas.

SELINTAS TENTANG TATA NILAI 
KEMENDIBUD

Mengintip tata nilai Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendik-
bud), di sana tertulis satu unsur nilai 
yang ingin dibangun bagi seluruh warga 

Kemendikbud, yaitu nilai inisiatif. Yang 
dalam pemaknaannya didefi nisikan seba-
gai kemampuan seseorang untuk bertin-
dak melebihi yang dibutuhkan atau yang 
dituntut dari pekerjaan. Adapun indikator 
positif dan negatifnya adalah sebagai be-
rikut:

Positif
1. Responsif melayani kebutuhan stake-

holder
2. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan 

organisasi
3. Memiliki dorongan untuk mengiden-

tifi kasi masalah atau peluang, dan 
mampu mengambil tindakan nyata 
untuk menyelesaikan masalah

Negatif
1. Hanya mengerjakan tugas yang dimin-

ta oleh atasan
2. Mencari suara terbanyak berlindung 

dari kegagalan, berargumentasi bahwa 
apa yang anda lakukan telah disetujui 
oleh semua anggota tim

(Sumber dari: BKLM Kemendikbud)

BENTUK INISIATIF DALAM LINGKUNGAN 
KERJA

Jika disandingkan, persepsi inisia-
tif yang penulis tuangkan memiliki ruh 
yang serupa dengan persepsi inisiatif 
Kemendikbud, yaitu penekanan pada kata 
“lebih dari” dan “melebihi”. Artinya, orang 
yang bekerja dengan kuantitas dan kuali-
tas rata-rata bukan kriteria seorang yang 
inisiatif.

Refl eksi dari sikap inisiatif dalam ling-
kungan kerja utamanya adalah terwujud-
nya solusi atas suatu masalah dalam orga-
nisasi, perusahaan atau lembaga. Hal ini 
berlaku umum, baik di lembaga pemeritah 
ataupun swasta.

Bentuk-bentuk aktivitas konkritnya pas-

TEKS ANTI KESUMA FOTO ILUSTRASI

opini
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tilah beragam, tergantung kebutuhan dan 
situasi dari institusi bersangkutan. Namun, 
sebagian kecilnya dapatlah penulis uraikan 
sebagai berikut:
1. Memiliki kepekaan terhadap kebutuh-

an lembaga
2. Memiliki daya analisis dan kemauan 

untuk bersama-sama menyelesaikan 
masalah lembaga

3. Memiliki semangat anti sektoral, ge-
mar mendorong terciptanya kerja sama

4. Memiliki standar hasil kerja yang bu-
kan sekedar bekerja

5. Memiliki rasa tanggung jawab dalam 
penuntasan pekerjaan

Pada intinya, sikap inisiatif muncul 
sebagai implikasi dari rasa kepekaan dan 
pemahaman yang tinggi atas pekerjaan. 
Rasa kepedulian pada perubahan dan 
perkembangan yang bertujuan mencapai 
kebaikan yang bermanfaat.

SIAPA SAJA YANG PERLU BERINISIATIF
Dalam organisasi ataupun institusi, 

mana yang harus berinisiatif terlebih da-

hulu, atasan atau bawahan? Unit utama 
atau unit pelaksana? Kantor pusat atau 
kantor cabang?

Ah, ini seperti satir klise, lebih dulu 
mana, ayam atau telur. Dan sering beru-
jung dengan retorika menggantung.

Bijaksananya, telur dan ayam sama-
sama dibutuhkan, peliharalah keduanya. 
Begitu juga, atasan dan bawahan, kedua-
nya merupakan simbiosis mutualisme, 
maka mulailah dari yang paling sadar. 
Yang sudah paham, berinisiatif membuat 
perubahan dan kemajuan bagi institusi. 
Tidak memutuskan untuk menunda se-
buah upaya baik dengan alasan hirarki. 
Yang penting hidupkan jiwa koordina-
tif. Jangan tancap gas sendirian, karena 
kapal besar ini banyak penumpangnya. 
Jika oleng karena kecerobohan segelintir 
orang, bahayanya mengancam seluruh 
awak penumpang.

BAGAIMANA CARA BERINISIATIF DALAM 
LINGKUNGAN KERJA?

Berbicara tentang cara, hal ini terkait 

erat dengan pemahaman tentang tujuan 
dari aktivitas yang dilakukan. Karena pada 
umumnya cara dibuat untuk mencapai 
tujuan yang diharapkan. Begitu pula jika 
ingin memahami cara berinisiatif dalam 
lingkungan kerja, yang harus dipahami 
adalah tujuan apa yang hendak dicapai 
dari berinisiatif tersebut. Cara berinisiatif 
untuk kepentingan kerja antara lain:
1. Memahami tujuan utama organisasi
2. Mampu mengenali kendala/tantangan 

yang dihadapi organisasi dalam pen-
capaian tujuannya

3. Memiliki pengetahuan tentang ke-
mampuan SDM dan sarpras organisasi

4. Memiliki kemauan untuk bekerja sama 
untuk mendorong kemajuan organi-
sasi

Dari keempat contoh cara berinisiatif 
tersebut menjadi modal untuk tercetusnya 
aksi-aksi inisiatif yang dapat membantu 
organisasi menemukan solusi atas sebuah 
permasalahan.

MOTIVASI MELAKUKAN INISIATIF DALAM 
PEKERJAAN

Apakah yang mendorong seseorang me-
lakukan inisiatif? Pastinya banyak hal yang 
dapat menjadi pencetus keinginan untuk 
bersikap inisiatif. Seperti imbalan material 
dan non material, tak jarang pula keikhlasan 
dan rasa tak ingin berpamrih yang menjadi 
motivasinya. Namun, keduanya sama-sama 
menjurus pada niat yang sama, yakni ber-
buat lebih untuk kepentingan organisasi. 
Yang membedakan dari kedua jenis moti-
vasi itu adalah konsistensinya. 

Motivasi material umumnya diberikan 
tergantung sebesar apa kompensasi ma-
teri yang akan diterima. Sedangkan moti-
vasi non material tergantung pada sebe-
rapa penting kesadaran akan pentingnya 
sebuah inisiatif itu dilakukan. Pada mereka 
yang idealis pada tanggung jawab terha-
dap pekerjaan, melakukan hal-hal inisiatif 
yang bermakna penting menjadi kepuasan 
kerja tersendiri. Dibanding ketika hanya 
mengerjakan hal-hal biasa yang rutin dan 
rata-rata.

APA ‘IMBALAN’ DARI SIKAP INISIATIF?
Yang paling langsung diterima dari sikap 

inisiatif yang bermanfaat adalah kepuasan 
batin. Rasa bahagia karena dapat berkontri-
busi menuntaskan sebuah pekerjaan besar. 
Imbalannya adalah reputasi baik. 
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Imbalan lainnya bisa juga berupa peng-
hasilan lebih dan jabatan yang lebih tinggi. 
Tak ada yang lebih baik dari kedua jenis 
imbalan tersebut. Namun, sebaik-baiknya 
imbalan adalah kekayaan materi maupun 
hati yang diperoleh dengan kesungguhan 
niat baik.

TIADA HAL YANG MERUGI DARI SEBUAH 
IKHTIAR

Apakah pernah ada kesia-siaan dari 
sebuah ikhtiar? Mungkin ada, jika ikhtiar 
itu berpamrih jauh dari tujuan ikhtiarnya. 
Misal, kita ingin membangun rumah me-
gah agar mendapat pujian bukan karena 
kebutuhan rumah yang sebenarnya. Jika 
pembangunan rumah tidak terlaksana 
karena rejeki terputus misalnya, kita pasti 
akan merasa kecewa. Tapi jika pembangun-
an rumah megah yang bermaksud meme-
nuhi kebutuhan sebenarnya, kendala yang 
menghalangi terwujudnya pembangunan 
rumah megah ini akan menuntun pada 
kerendahan hati untuk bersabar mewu-
judkannya. Karena cita-citanya datang dari 
diri sendiri bukan didorong karena menda-
pat pujian orang lain.

Maka, semangat reformasi birokrasi 

hanyalah akan terwujud jika seluruh ASN 
telah mampu mereformasi cara pikir dan 
budaya kerjanya, yakni selalu mengede-
pankan kualitas kinerja yang dihasilkan.

Seperti kata pepatah orang bijak, jan-
gan tanya apa yang negara bisa berikan 
untukmu, tapi apa yang dapat anda beri-
kan (dahulu) untuk negara.

UNTUK TUANKU

Tuan...
Ini aku,
Dengan sayap yang Kau pinjamkan 
untukku, 
Kusimpan ia dalam rasa malu,
Hingga berdebu,

Dengan harta karun yang Kau sebarkan,
Tak sedikitpun ada rasa ingin menyimpan,
Bahkan mencaripun tidak.

Tuan...
Dengan bumimu yang mulai berhias 
pencitraan
Beginikah polah ulah manusiamu?
Beginikah mereka memperlakukanmu?

Beginikah mereka memanfaatkanmu?

Kalau begitu Tuan...
Kini kuperkenalkan kembali diriku
Aku adalah garudamu
Dengan sayap yang kini mengepak 
genggam namamu

Berbekal ilmu yang berenergi merah putih 
di dasar kalbu
Membangkitkan kembali pemuda-
pemudimu 
Menggali dan mengasah harta karunmu

Bersama jiwa-jiwa yang mengaliri peluh 
cinta,
Kupersembahkan warna untuk dunia,
lihatlah Tuanku...
Tanah airku...
Indonesiaku...

Salam,
Pemudimu

(sebuah puisi anak negeri, Raga Ayu, 
SMAN 81 Jakarta Timur)

Salam Perubahan! 

opini
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AGENDA KEGIATAN LPMP DKI JAKARTA BULAN JANUARI S.D JUNI TAHUN 2018
 
OUTPUT/PROGRAM JENIS KEGIATAN WAKTU TEMPAT
  INTI/PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN

Seminar Pendidikan JLMP  Agustus LPMP
Konsultasi ULT ke BKLM Kemdikbud  8 September BKLM
Bimtek Fasilitator Daerah Peningkatan Kualitas Dapodik  17-19 September 2018 Wisma Hijau
Pengumpulan data mutu pendidikan Inti 4 Juni s.d Juli 2018 Satuan Pendidikan
Veri� kasi dan Validasi Data PMP tahun 2018 Inti 7 s.d 31 Agustus 2018 Satuan Pendidikan
Bimbingan Teknis SPMI Inti 14 Agustus 2018 LPMP DKI Jakarta
Asistensi Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum Jenjang SD/SMP Inti Ang 1 : 2-6 Agustus ; Ang 2 : 3-7 Agustus LPMP DKI Jakarta
   1 dan 8 Agustus 
Workshop Pendampingan Pengembangan Budaya Mutu Sekolah Dasar Inti 13 s.d. 16 Agustus LPMP DKI Jakarta
Penyaluran Bantah Sekolah Sasaran SD/SMP Inti Agustus Sekolah Sasaran
   Agustus Sekolah Sasaran
Pembekalan tim pendampingan Jenjang SD/SMP Pendukung 3 Akt : 8 ; 9 ; 10 Agustus  LPMP DKI Jakarta
   4 Akt : 13 ; 14 ; 15 ; 16 Agustus LPMP DKI Jakarta
Rapat Pembekalan Fasilitator Pendampingan Teknis Pendukung Agustus Minggu 1 LPMP DKI Jakarta
Pendampingan Teknis Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian K13  Inti 12 s.d. 15 September  Wisma Hijau
Tahun 2018 Jenjang SD/SMP/SMA/SMK  25 s.d. 28 September  Wisma Hijau
   5 s.d. 8 September  Wisma Hijau
Pendampingan Sekolah Budaya Mutu  September s.d. November Sekolah
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Jenjang SD dan SMP  September s.d. November sek induk klaster
Reviu Renstra LPMP DKI Tahun 2015-2019   3 - 6 Juli Satker
Bimtek repository dan updating slims  10 - 11 Juli LPMP
Bimtek Penguatan Kompetensi Tim SPIP dan SPI dalam mewujudkan ZI/WBK   28 - 31 Agustus Harper Hotel
Tahun 2018
Bimtek Peningkatan Kualitas Dapodik bagi Operator Sekolah  2-3, 4-5, 8-9 Okt LPMP
Bimtek Pengelolaan ULT  10-12 Okt  BKLM Kemdikbud
Bimtek Dapodik  23-26 Okt  Hotel Santika
Workshop Penulisan JLMP  30 Okt s.d. 2 Nov  LPMP
Finalisasi JLMP  7-9 Nov  LPMP
Workshop Analisis Data Mutu Pendidikan  14-16 Nov  LUAR LPMP
Penyegaran TPMPD Inti 16 s.d 18 Oktober  Luar kantor
Pendampingan Sekolah Model Inti 23 Juli s.d 4 Oktober  Satuan Pendidikan
Penyusunan Potret Sekolah Model Inti 8-9 dan 10-11 Oktober  LPMP DKI Jakarta
Monitoring dan Evaluasi Sekolah Model Pendukung 5 dan 12 Oktober  LPMP DKI Jakarta
Evaluasi dan Pelaporan Bantah)* Pendukung 24 & 29 dan 25 dan 30 Oktober  LPMP DKI Jakarta
Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu Inti 6 s.d 8 November  Luar kantor
Analisis Data Mutu Pendidikan Inti 13 s.d 15 November Luar kantor
Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu Inti 27 s.d 29 November  Luar kantor
Festival Literasi  21 s.d 23 November  LPMP DKI Jakarta
Seminar Best Practices Sekolah Model SPMI Pendukung 21 s.d 23 November LPMP DKI Jakarta
Diseminasi Pemetaan Mutu Inti 4 Desember LPMP DKI Jakarta
Pendampingan Teknis Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian K13 Tahun 
2018 Jenjang SD/SMP/SMA/SMK Inti 2 s.d. 5 Oktober 4 hari (32 JP) Wisma Hijau
Pelaksanaan Pendampingan Operasional Pengembangan Pembelajaran dan  Inti Oktober s.d. November 40 Sekolah Sasaran
Penilaian K13 Tahun 2018 Jenjang SD/SMP/SMA/SMK  3 pertemuan X 7JP X 40 sekolah 
Seminar Best Practises Budaya Mutu Sekolah Jenjang SD Pendukung 14 November LPMP DKI Jakarta
Evaluasi dan Pelaporan Jenjang SMP / SD Pendukung Desember Minggu ke 1 (2 hari) LPMP DKI Jakarta
   Ang 1: 4 dan 6 Des 
   Ang 2: 5 dan 7 Des 
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Agenda

OUTPUT/PROGRAM JENIS KEGIATAN WAKTU TEMPAT
  INTI/PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN

Workshop Pemeliharaan BMN Pendukung 29 - 31 Okt LPMP
Peningkatan Softskill Pegawai dalam Rangka Membangun Budaya Kerja  Pendukung 8 - 10, 17 - 17 Nov Luar LPMP
Menuju ZI WBK
 Persiapan Penyusunan LAKIP 2018 Pendukung 21 - 24 Nov Luar LPMP
Workshop Penyusunan RUP B/J TA 2019  Pendukung  
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