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KATA PENGANTAR 
 

Peran Guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru 

merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus 

bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi itelektulitas saja melainkan 

juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Kemajuan sebuah bangsa 

ditentukan oleh kemampuan para pendidiknya untuk mengubah karakter 

generasi penerusnya ke depan. Penyelenggaraan pendidikan bermutu akan 

dihasilkan oleh guru yang profesional dengan kualifikasi minimal seperti 

yang dipersyaratkan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen untuk  mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Pemilihan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berprestasi Tahun 2015 

yang mengusung tema Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 

dan Berdedikasi yang Profesional dan Bermartabat Siap  

Membumilandaskan Revolusi Mental  bagi Peserta Didik dalam 

Menyiapkan Generasi Emas 2045 merupakan salah satu bentuk 

penghargaan yang diupayakan pemerintah untuk guru  yang telah mampu 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Penghargaan tersebut 

merupakan salah satu wujud pengakuan dari pemerintah, sekaligus 

dorongan bagi guru  untuk selalu meningkatkan motivasi dan 

profesionalismenya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.  

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang 

terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan guru  SMA berprestasi mulai 

tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional.  

 
Jakarta,         Maret 2015  
Direktur Pembinaan PTK  Dikmen, 

 

 

 Drs. Purwadi Sutanto, M. Si 
        NIP. 19610404 198503 1 003 

http://zonainfosemua.blogspot.com/2014/03/pengertian-guru-menurut-pakar-pendidikan.html
http://zonainfosemua.blogspot.com/2014/03/pengertian-guru-menurut-pakar-pendidikan.html
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk melaksanakan 

tugasnya secara profesional, seorang guru tidak hanya memiliki 

kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang 

dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi peserta didik, 

keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan 

pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia 

(SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan 

peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang 

berkualitas dalam menghadapi era global. 

Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, 

baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional. Pemilihan 

guru berprestasi dimaksudkan antara lain untuk memotivasi guru, 

meningkatkan dedikasi,  loyalitas  dan profesionalisme guru, yang 

diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan prestasi 

kerjanya untuk menghadapi tantangan  era globalisasi ini. Prestasi kerja 

tersebut akan terlihat dari kualitas lulusan satuan pendidikan sebagai 

SDM yang berkualitas, produktif, dan kompetitif. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa ”Guru 

yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah 

khusus berhak memperoleh penghargaan”.  Menindaklanjuti kebijakan 
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yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dilaksanakan pemilihan guru 

prestasi  sebagai wujud perhatian pemerintah untuk memberikan 

penghargaan dan memberdayakan guru berprestasi tersebut. Pemilihan 

Guru Berprestasi ini diselenggarakan secara profesional, transparan, dan 

terukur. Dengan demikian, pemilihan ini merupakan sebuah program 

pemerintah yang diharapkan mampu memberikan kebanggaan dan 

dorongan yang lebih kuat bagi guru  dalam melaksanakan tugas 

kesehariannya. Tujuan akhir dari semua upaya ini adalah untuk 

menghasilkan peserta didik yang unggul dan berprestasi baik dalam 

bidang akademik maupun nonakademik.   

Penyelenggaraan pemilihan guru berprestasi kelompok SMA dilaksanakan 

secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan pendidikan, tingkat 

kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional.  Diharapkan bahwa 

melalui Pemilihan Guru  SMA Berprestasi, kualitas pendidikan dan 

pengelolaan pendidikan di sekolah akan lebih meningkat, yang pada 

akhirnya mampu menjawab tantangan era global yang berbasis 

keunggulan. 

 

B. Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen. 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda kehortmatan 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor  32Tahun 2013. 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru.  

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Gelar, Tanda Jasa, dan Gelar Kehormatan. 

9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012  

tentang Organisasidan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi  Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional 

Guru dan Angka Kreditnya. 

 

C. Tujuan 

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dengan 

Pemilihan Guru Sekolah Menengah (SMA) Berprestasi Tahun 2015, 

terutama bagi: 

1. Guru 

2. Panitia Tingkat satuan pendidikan, 

3. Panitia Tingkat Kabupaten/Kota,  

4. Panitia Tingkat Provinsi, dan  

5. Panitia Tingkat Nasional. 



Pedoman Gupres SMA 2015 

 

4 
 

D. Ruang Lingkup 

Buku Pedoman Pemilihan Guru Sekolah Menengah (SMA) Berprestasi 

Tahun 2015 ini terdiri atas lima bagian pokok, yaitu: Bab I Pendahuluan 

yang menguraikan latar belakang penyusunan pedoman ini, dasar hukum, 

tujuan dan ruang lingkup, Bab II tentang Pemilihan Guru Sekolah 

Menengah Atas (SMA yang mengetengahkan pengertian secara umum, 

tujuan dan manfaat , prinsip-prinsip, peserta, dan persyaratan peserta, Bab 

III tentang Organisasi Penyelenggaraan dan Pembiayaan pelaksanaan 

kegiatan, dan Bab IV Penilaian, dan Bab V berisi Penutup.  
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BAB II 

PEMILIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BERPRESTASI  

 

A. Umum  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

dan peraturan pelaksananya Pertaturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru bahwa guru wajib  memiliki kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional.  

1. Kompetensi pedagogik tercermin dari tingkat pemahaman terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

2. Kompetensi kepribadian tercermin dari kemampuan personal, berupa 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia. 

3. Kompetensi sosial tercermin dari kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

4. Kompetensi profesional tercermin dari tingkat penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan 

yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuannya. 
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Dalam Pemilihan Guru Berprestasi Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 

dimaksud dengan Guru Berprestasi adalah guru profesional yang 

memiliki standar kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional dalam kinerjanya yang melampaui standar nasional. Kinerja 

guru berprestasi ditunjukkan dengan dokumen portofolio, hasil Penilaian 

Kinerja Guru setiap tahun, dan capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)  

bagi PNS Guru yang menunjukkan prestasi guru selama melaksanakan 

tugas.  

Guru berprestasi adalah guru profesional sebagaimana diamanatkan 

dalam ketentuan  Permennegpan dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang 

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, wajib  melaksanakan 

kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk menjaga 

dan meningkatkan keprofesiannya dalam peningkatan karir dan 

kepangkatannya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PKB 

merupakan salah satu kegiatan unsur utama dalam pemenuhan angka 

kredit kenaikan jenjang pangkat/jabatan guru yang harus dipenuhi untuk 

Kenaikan Pangkat/Jabatan fungsional guru ke jenjang berikutnya. 

Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dilakukan 

oleh guru terdiri dari kegiatan   pengembangan diri,  membuat publikasi 

ilmiah dan/atau  karya inovasi.  

Dalam kegiatan lomba guru berprestasi ini, salah satu aspek yang dinilai 

dalam Pemilihan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah karya tulis 

ilmiah yang merupakan bagian PKB guru  yang harus dibuat dan 

dipresentasikan oleh guru. Karya tulis ilmiah yang disusun dapat 

merupakan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan secara tertulis 

oleh guru yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan guru dan didasari 

oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. 

Karya tulis ilmiah disusun menurut metode tertentu dengan sistematika 

penulisan dan isinya dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya/keilmiahannya. Tema Karya tulis ilmiah yang disusun oleh 
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guru dapat merupakan proses pembelajaran atau yang berkaitan dengan 

pendidikan secara umum.  

Sebuah karya dapat dikategorikan ilmiah jika fakta yang disajikan berupa 

fakta umum yang obyektif dan dapat dibuktikan benar tidaknya serta 

ditulis secara ilmiah, yaitu menurut prosedur penulisan ilmiah. Sedangkan 

bilamana fakta yang disajikan berupa fakta pribadi yang subyektif dan 

tidak dapat dibuktikan benar tidaknya serta tidak ditulis secara ilmiah, 

karya tulis tersebut termasuk karya tulis non ilmiah. 

Dalam karya ilmiah dikenal antara lain berbentuk makalah, report atau 

laporan ilmiah yang dibukukan, dan buku ilmiah. 

 

1. Karya Ilmiah Berbentuk Makalah 

Makalah pada umumnya disusun untuk penulisan didalam publikasi 

ilmiah, misalnya jurnal ilmu pengetahuan, proceeding untuk seminar, 

bulletin, atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ciri pokok 

makalah adalah singkat, hanya pokok-pokok saja dan tanpa daftar isi. 

2. Karya Ilmiah Berbentuk Report/ Laporan Ilmiah yang Dibukukan 

Karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil 

penelitian, observasi, atau survey yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis 

di perguruan tinggi biasanya disebut Skripsi, yang biasanya dijadikan 

persyaratan untuk karya ilmiah jenjang S1, Tesis untuk jenjang S2, 

dan Disertasi untuk jenjang S3. 

3. Buku Ilmiah 

Buku ilmiah adalah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam 

bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara 

komersial di pasaran. Buku ilmiah dapat berisi pelajaran khusus 

sampai ilmu pengetahuan umum yang lain. 
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Ciri-ciri karya ilmiah adalah sebagai berikut. 

1. Struktur Sajian 

Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian 

awal (pendahuluan), bagian inti (pokok pembahasan), dan bagian 

penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, 

sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin 

disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. 

Bagian penutup merupakan kesimpulan pokok pembahasan serta 

rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. 

2. Komponen dan Substansi 

Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun 

semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, 

dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal 

mempersyaratkan adanya abstrak. 

3. Sikap Penulis 

Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah obyektif, yang disampaikan 

dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak 

menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang 

pertama atau kedua. 

4. Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang 

tercermin dari pilihan kata/istilah, dan kalimat-kalimat yang efektif 

dengan struktur yang baku. 

 

B. Tujuan 

Pemilihan Guru Berprestasi Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki 

tujuan sebagai berikut.   

1. Mengangkat guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat, 

serta terlindungi.  
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2. Meningkatkan motivasi dan profesionalitas guru dalam pelaksanaan 

tugas profesionalnya. 

3. Membangun komitmen peningkatan mutu guru dan peningkatan 

mutu pendidikan dan pembelajaran secara lebih merata.  

 

C. Manfaat 

Melalui Pemilihan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berprestasi 

diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut.  

1. Guru termotivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, dan 

loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara. 

2. Harkat, martabat, citra, dan profesionalitas guru meningkat. 

3. Tumbuhnya kreativitas dan inovasi guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran di kelas. 

4. Terjalinnya interaksi antarpeserta untuk saling tukar pengalaman 

dalam mendidik peserta didik. 

5. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur 

pendidikan. 

6. Meningkatnya kualitas pendidikan secara umum. 

 

D.  Hasil yang Diharapkan 

Pemilihan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berprestasi akan 

menghasilkan:   

1. guru SMA berprestasi pada tingkat satuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional. 

2. guru SMA dengan kualitas yang sangat baik untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 
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E. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan 

Pemilihan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) menganut prinsip 

penyelenggaraan sebagai berikut 

1. Kompetitif yang berarti pemilihan dilakukan secara bersaing atas 

kemampuan dan keterampilan serta prestasi kerja, bukan berdasarkan 

pemerataan kesempatan untuk mengikuti pemilihan guru berprestasi  

atau penunjukan langsung dari kepala sekolah, kepala dinas 

pendidikan kabupaten/kota, atau  kepala dinas pendidikan provinsi.  

2. Obyektif, mengacu kepada proses penilaian dan penetapan predikat 

guru SMA berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan 

nasional, serta dilaksanakan secara imparsial, tidak diskriminatif, dan 

memenuhi standar penilaian yang ditetapkan. 

3. Transparan, mengacu pada proses yang memberikan peluang kepada 

semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi 

tentang penilaian dan penetapan predikat  guru SMA berprestasi.  

4. Akuntabel, merupakan proses menilaian dan penetapan predikat guru 

SMA berprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua 

pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun 

administratif.  

 

F. Peserta 

1. Peserta pemilihan guru SMA berprestasi di tingkat satuan pedidikan 

adalah guru yang memenuhi persyaratan pada satuan pendidikan dan 

membuat surat pengantar  pengajuan kepada kepala sekolah sesuai 

contoh pada Lampiran 1.  

2. Peserta pemilihan guru SMA berprestasi tingkat Kabupaten/Kota 

adalah guru berprestasi Peringkat I pada tingkat satuan pendidikan. 

3. Peserta pemilihan guru SMA berprestasi tingkat Provinsi adalah guru 

berprestasi Peringkat I pada  tingkat Kabupaten/Kota. 
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4. Peserta pemilihan guru SMA berprestasi tingkat Nasional adalah guru 

berprestasi Peringkat I pada  tingkat Provinsi. 

 

G. Persyaratan Peserta 

 

1. Umum 

a. Guru pegawai negeri sipil (PNS) atau guru bukan PNS yang tidak 

sedang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau 

dalam proses pengangkatan sebagai kepala sekolah atau sedang 

dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.  

b. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma 

empat (D-IV) . 

c. Memiliki sertifikat pendidik. 

d. Mempunyai masa kerja sebagai guru secara terus-menerus sampai 

saat mengajukan diri sebagai calon peserta, sekurang-kurangnya 8 

(delapan) tahun dengan melampirkan copy SK CPNS atau SK 

Pengangkatan bagi guru bukan PNS. 

e. Mempunyai beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap 

muka per-minggu, dibuktikan dengan copy SK Kepala Sekolah 

tentang pembagian tugas mengajar. 

f. Telah melakukan berbagai kegiatan pengembangan profesi 

berkelanjutan, misalnya dalam kegiatan pengembangan diri, 

publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif. 

g. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin secara tertulis atau tidak 

dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin,  dibuktikan dengan 

Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 

h. Belum pernah meraih predikat guru berprestasi Peringkat I tingkat 

provinsi yang diusulkan untuk untuk mengikuti pemilihan guru 

berprestasi tingkat nasional. 

i. Apabila terjadi penggantian finalis tingkat nasional harus disertai 

dengan SK dari Gubernur.  
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2. Khusus 

Peserta pemilihan guru prestasi: 

a. Wajib membuat portofolio sesuai contoh pada Lampiran 2 dan 

semua dokumen portofolio yang sudah diterima oleh panitia pusat 

adalah final, tidak dapat diganti atau ditambah. Portofolio yang 

diserahkan ke Kemdikbud paling kurang untuk pengalaman 2 

tahun, dan paling banyak 8 tahun terakhir. 

b. Membuat dan menyerahkan karya tulis ilmiah (hasil penelitian, 

karya inovatif, atau pengalaman terbaik/best practices) hasil karya 

sendiri yang dibuktikan dengan pernyataan originalitas di atas 

kertas bermaterai  Rp. 6.000.- dan diketahui oleh kepala sekolah 

(Lampiran 3). Karya tulis ilmiah yang disusun akan dipresentasikan 

pada pemilihan guru berprestasi mulai dari tingkat satuan 

pendidikan sampai dengan tingkat pusat.  

c. Membuat dan menyerahkan tulisan tentang profil pelaksanaan 

tugas yang berjudul “Mengapa Saya Layak Menjadi Guru SMA 

Berprestasi”. Tulisan tentang profil tidak dipresentasikan tetapi 

sebagai salah satu bahan dasar dalam wawancara (Lampiran 4).  

d. Memiliki kinerja dan kompetensi yang melampaui standar nasional 

dengan melampirkan hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2014 

sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas Nomor 35 tahun 

2010 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan 

Buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru. 

e. Apabila belum melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau guru 

tugas tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah pada 

tahun 2013 dan 2014, sekurang-kurangnya melaksanakan 

penilaian kinerja guru untuk penilaian formatif pada awal tahun 

2015 dengan menggunakan instrumen sebagaimana tertuang 

dalam Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 

dan Buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Guru. 

f. Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dan/atau guru tugas 

tambahan lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah berdasarkan 

hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan 
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menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 dan 

Buku 2 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Gurun yang meliputi 

bukti fisik sebagai berikut. 

1) Rekap Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran, yang ditandatangani 

oleh Guru yang Dinilai, Penilai, dan Kepala Sekolah. 

2) Format Hasil Nilai per kompetensi yang memuat skor per 

indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi 

(misal untuk guru kelas/matapelajaran adalah 14 kompetensi 

atau untuk guru BK 17 kompetensi). 

3) Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan 

Setelah Pengamatan. 

4) Dapat ditambah Format Hasil Pemantauan, dan Jurnal Hasil 

Pemantauan. 

5) Dapat ditambah Format Verifikasi Hasil Penskoran indikator 

dan Penilaian setiap kompetensi. 

6) Bagi guru yang mendapat tugas tambahan lainnya yang relevan 

dengan fungsi sekolah melampirkan juga laporan terkait 

dengan pelaksanaan tugas tambahannya seperti wakil kepala 

sekolah, kepala laboratorium/ kepala bengkel, kepala 

perpustakaan, dan ketua program keahlian.  

g. Setiap calon guru berprestasi tingkat provinsi dan nasional wajib 

menyampaikan video pelaksanaan pembelajaran : 

1) Video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam 

pelajaran (Rambu-rambu pembuatan video pembelajaran 

sesuai Lampiran 5) ; 

2) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan; 

3) Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran yang 

disajikan. 

4) Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana 

ketentuan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru. 
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BAB III 

ORGANISASI PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN 

A. Alur Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan program Pemilihan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) 

berprestasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan 

pendidikan, tingkat  kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat 

nasional. Mekanisme penyelenggaraan disajikan pada bagan berikut. 

 

 

Mendikbud  

Gubernur 

Bupati/ 
Walikota 

Peringkat 
I, II, & III SMA 

Nasional 

Peringkat 
I, II, & III 

SMA Provinsi 

Peringkat 
I, II, & III 

SMA Kab/Kota 

Peringkat I, II, & III 

Satpen SMA 
Kepala 
Sekolah 

Penetapan  SK 
Pemenang 

SK Pemenang 

Pemilihan 
Gupres Tingkat 

Satpen 

 Seleksi 

 Usulan Penetapan 

peringkat untuk 

kelompok Satpen  

Pemilihan 

Gupres Tingkat 

Provinsi 

 Seleksi 

 Usulan penetapan 

peringkat 

Pemilihan Gupres 
Tingkat Kab/Kota 

 Seleksi 
 Usulan Penetapan 

peringkat untuk 
kelompok Satpen 
SMA  

Pemilihan  
Gupres Tingkat 

Nasional 

Gambar 1: Tahapan Pemilihan Guru SMA Berprestasi 
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B.    Penyelenggaraan  

1. Tingkat Satuan Pendidikan 

a. Susunan Panitia 

Kepanitiaan di tingkat satuan pendidikan ditetapkan dengan SK 

Kepala Sekolah terdiri dari: 

Ketua 

Panitia 

: Kepala Sekolah/yang melaksanakan tugas 

sebagai Kepala Sekolah 

Sekretaris : Unsur Komite Sekolah 

Anggota : Wakil-wakil Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah 

dan Guru Senior (terdiri dari lima  orang 

anggota). 

b. Tugas Panitia 

1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru berprestasi tahun 

2015. 

2) Menerima pendaftaran peserta calon guru berprestasi tahun 

2015 di tingkat satuan pendidikan. 

3) Menyeleksi kelengkapan berkas peserta guru berprestasi tahun 

2015 tingkat satuan pendidikan 

4) Menilai berkas portofolio dan hasil penilaian kinerja guru, 

presentasi, dan wawancara setiap peserta calon guru 

berprestasi tingkat satuan pendidikan. 

5) Menetapkan guru berprestasi Peringkat I di tingkat satuan 

pendidikan sebagai peserta dalam seleksi guru berprestasi 

tingkat kabupaten/kota. 

6) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan guru 

berprestasi tingkat satuan pendidikan (dalam bentuk berita 

acara pelaksanaan seleksi) dan dikirimkan kepada panitia 

pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten/ kota. 
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c. Prosedur Penilaian 

1) Panitia menerima, mengagendakan dan memeriksa 

kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi tingkat 

satuan pendidikan dan mengatur waktu serta agenda 

pelaksanaan penilaian. 

2) Panitia melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen 

portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi karya ilmiah, 

dan wawancara dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) Dokumen Portofolio dinilai dengan menggunakan 

instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia 

tingkat pusat dalam pedoman pemilihan guru berprestasi 

tahun 2015.  

b) Laporan Hasil  Penilaian Kinerja Guru tahun 2014 atau 

sekurang-kurangnya awal tahun 2015 terhadap penilaian 

kinerja guru formatif, dengan hasil “amat baik”. 

c) Presentasi karya ilmiah (dapat berupa hasil penelitian 

tindakan kelas, pengalaman terbaik atau best practice, 

report atau laporan ilmiah yang dibukukan, dan buku 

ilmiah) dilaksanakan maksimal 10 menit dilanjutkan 

dengan tanya jawab untuk menggali originalitas karya 

ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. Penilaian presentasi 

menggunakan instrumen yang disiapkan oleh panitia pusat 

dalam pedoman penilaian pemilihan guru berprestasi tahun 

2015.  

d) Wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen 

portofolio dan hasil  penilaian kinerja, dilaksanakan 

maksimal 35 menit. Penilaian wawancara menggunakan 

instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru 

berprestasi tahun 2015. 
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e) Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel 

berikut.  

 

Aspek Bobot (%) 

Dokumen Portofolio 20 

Penilaian Kinerja Guru 20 

Presentasi Karya Ilmiah 30 

Wawancara 30 

f) Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek 

setelah melalui konversi pembobotan.  

 

Aspek Bobot 

(%) 

Nilai Bobot x 

Nilai 

Dokumen Portofolio 20   

Penilaian Kinerja Guru 20   

Presentasi Karya Ilmiah 30   

Wawancara  30   

Total  

g) Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.  

 

d. Prosedur Pengusulan Pemenang ke Tingkat Kabupaten/Kota 

1) Panitia mengusulkan Peringkat I, II, dan III tingkat satuan 

pendidikan kepada kepala sekolah untuk ditetapkan dengan SK 

Kepala Sekolah. 

2) Guru berprestasi Peringkat I, II, III pada tingkat satuan 

pendidikan untuk kelompok guru SMA ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Kepala Sekolah.  
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3) Kepala SMA mengirimkan nama dan peringkat guru berprestasi 

Peringkat I kepada Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat 

Kabupaten/Kota disertai dengan:  

- berita acara penilaian  

- dokumen portofolio dan hasil penilaian kinerja guru 

berprestasi peringkat I tingkat satuan pendidikan 

- risalah yang berjudul “Mengapa Saya Layak sebagai Guru 

Berprestasi” (untuk bahan wawancara, bukan untuk 

dipresentasikan),  

- 1 (satu) karya tulis ilmiah terbaik (untuk dipresentasikan 

pada pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten/kota). 

4) Guru berprestasi Peringkat I, II, III tingkat satuan pendidikan 

SMA diberi Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh 

Kepala Sekolah. 

5) Kegiatan dilaksanakan mulai  awal April 2015. Piagam 

Penghargaan dan hadiah diberi kepada guru pada Puncak 

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2015. 

 

2. Tingkat Kabupaten/Kota 

a. Susunan Panitia 

Kepanitiaan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan SK 

Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

atas nama Bupati/Walikota,  yang terdiri dari: 

 

Ketua 

Panitia 

: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Kota/Pejabat yang ditunjuk. 

Sekretaris              

: 

: KKetua MKKPS Kabupaten/Kota 

Anggota                  Unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 
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: Dewan Pendidikan, Asosiasi Profesi Guru, 

Pemenang Guru SMA Berprestasi tingkat 

Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (jumlah  

tujuh orang anggota). 

 

 

b. Tugas Panitia 

1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru berprestasi tahun 

2015 ke seluruh satuan pendidikan di kabupaten/kota. 

2) Menerima pendaftaran peserta guru berprestasi tahun 2015 

dari tingkat satuan pendidikan. 

3) Menyeleksi kelengkapan berkas peserta guru berprestasi 

tahun 2015 tingkat satuan pendidikan. 

4) Menilai berkas portofolio dan hasil penilaian kinerja guru, 

presentasi, dan wawancara setiap peserta calon guru 

berprestasi tingkat kabupaten/kota. 

5) Menetapkan guru berprestasi Peringkat I, II, dan III di tingkat 

kabupaten/ kota. 

6) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan guru 

berprestasi tingkat kabupaten/kota (dalam bentuk berita 

acara pelaksanaan seleksi) dan dikirimkan kepada panitia 

pemilihan guru berprestasi tingkat provinsi. 

 

c. Prosedur Penilaian 

1) Panitia menerima, mengagendakan dan memeriksa 

kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi tingkat 

kabupaten/kota dan menetapkan waktu serta agenda 

pelaksanaan penilaian. 
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2) Panitia melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen 

portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi karya ilmiah, 

wawancara, dan tes tertulis dengan ketentuan sebagai berikut. 

a) Dokumen Portofolio dinilai dengan menggunakan 

instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia 

tingkat pusat pedoman penilaian pemilihan guru 

berprestasi tahun 2015.  

b) Laporan Hasil  Penilaian Kinerja Guru tahun 2014 atau 

sekurang-kurangnya awal tahun 2015 terhadap penilaian 

kinerja guru formatif, dengan hasil “amat baik”. 

c) Presentasi karya ilmiah (dapat berupa hasil penelitian 

tindakan kelas, pengalaman terbaik atau best practice, 

report atau laporan ilmiah yang dibukukan, dan buku 

ilmiah) dilaksanakan maksimal 10 menit dilanjutkan 

dengan tanya jawab untuk menggali originalitas karya 

ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. Penilaian presentasi 

menggunakan instrumen yang disiapkan oleh panitia pusat 

dalam pedoman penilaian pemilihan guru berprestasi tahun 

2015.  

d) Wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen 

portofolio, hasil penilaian kinerja guru dilaksanakan 

maksimal 35 menit. Penilaian wawancara menggunakan 

instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru 

berprestasi tahun 2015. 

e) Tes Tertulis 

Tes tertulis yang terdiri dari (1) Tes Penguasaan 

Kompetensi Profesional, dan (2) Tes Pemahaman Wawasan 

Kependidikan (PWK). Materi tes tertulis, disiapkan oleh 

Dinas Pendidikan kota/kabupaten. 
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f) Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel 

berikut.  

 

Aspek Bobot (%) 

Dokumen Portofolio 20 

Penilaian Kinerja Guru 10 
Presentasi Karya Ilmiah 25 
Wawancara  20 
Tes Tertulis 25 

 

g) Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek 

setelah melalui konversi pembobotan.  

Aspek Bobot 
(%) 

Nilai Bobot x 
Nilai 

Dokumen Portofolio 20   
Penilaian Kinerja Guru 10   
Presentasi Karya 
Ilmiah 

25   

Wawancara  20   
Tes Tertulis 25   

Total  
 

h) Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.  

 

e. Prosedur Pengusulan Pemenang ke Tingkat Provinsi  

1) Panitia/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

mengirimkan kepada Panitia Tingkat Provinsi dokumen-

dokumen sebagai berikut: 

 berita acara penilaian;  

 dokumen portofolio dan hasil penilaian kinerja guru 

berprestasi peringkat I; 
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 risalah yang berjudul “Mengapa Saya Layak sebagai Guru 

Berprestasi” (untuk bahan wawancara, bukan untuk 

dipresentasikan);  

 1 (satu) karya tulis ilmiah terbaik (untuk dipresentasikan 

pada pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten/kota). 

2) Guru SMA berprestasi Peringkat I, II, dan III di tingkat 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati/Walikota. 

3) Guru SMA berprestasi Peringkat I, II, dan III tingkat 

Kabupaten/Kota diberi hadiah dan Piagam Penghargaan yang 

ditandatangani Bupati/ Walikota. 

4) Kegiatan dilaksanakan  pada tanggal 11 s.d 22 Mei 2015. 

 

3. Tingkat Provinsi 

a. Susunan Panitia  

Kepanitiaan di tingkat provinsi ditetapkan dengan SK Gubernur 

atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur, yang  

terdiri dari: 

Ketua 

Panitia 

: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Pejabat yang 

ditunjuk 

Sekretaris : Ketua MKKS/MKKPS Provinsi 

Anggota : Unsur dari Dinas pendidikan Provinsi, Dewan 

Pendidikan, Asosiasi Profesi Guru, Pemenang 

guru berprestasi SMA Tingkat Provinsi tahun-

tahun  sebelumnya, dan LPMP. 

 
b. Tugas Panitia 

1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru berprestasi tahun 

2015 ke dinas pendidikan di kabupaten/kota. 
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2) Menerima pendaftaran peserta guru berprestasi tahun 2015 

dari tingkat kabupaten/kota. 

3) Menyeleksi kelengkapan berkas peserta guru berprestasi 

tahun 2015 tingkat kabupaten/kota. 

4) Menilai berkas portofolio dan hasil penilaian kinerja guru 

serta video pelaksanaan pembelajaran, presentasi, wawancara 

dan tes tertulis setiap peserta guru berprestasi tingkat 

kabupaten/kota. 

5) Menetapkan guru berprestasi Peringkat I, II, dan III di tingkat 

provinsi. 

6) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan guru 

berprestasi tingkat provinsi (dalam bentuk berita acara 

pelaksanaan seleksi) dan dikirimkan paling lambat akhir Juni 

2015 kepada dan dokumen portofolio Pemenang I paling 

lambat diterima tanggal 24 Juli 2015 oleh Panitia Pemilihan 

Guru Berprestasi Tingkat Nasional dengan alamat: 

 

 
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Menengah 
Up. Kepala Subdit PTK SMA 

Gedung D Lt. 12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270 

Telepon (021) 57974107 

c. Prosedur Penilaian 

1) Panitia menerima, mengagendakan dan memeriksa 

kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi tingkat 

kabupaten/kota dan menetapkan waktu serta agenda 

pelaksanaan penilaian. 
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2) Panitia melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen 

portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi karya 

ilmiah, wawancara, dan tes tertulis dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

a) Dokumen Portofolio dinilai dengan menggunakan 

instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia 

tingkat pusat pedoman penilaian pemilihan guru 

berprestasi tahun 2015.  

b) Laporan Hasil  Penilaian Kinerja Guru tahun 2014 atau 

sekurang-kurangnya awal tahun 2015 terhadap penilaian 

kinerja guru formatif, dengan hasil “amat baik” dengan 

menggunakan instrumen sebagaimana ketentuan dalam 

Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dan Pedoman 

Penilaian Kinerja Guru, serta menilai video tentang 

pelaksanaan pembelajaran dari Guru berprestasi yang 

bersangkutan. 

c) Presentasi karya ilmiah (dapat berupa hasil penelitian 

tindakan kelas, pengalaman terbaik atau best 

practice, report atau laporan ilmiah yang dibukukan, 

dan buku ilmiah) dilaksanakan maksimal 10 menit 

dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menggali 

originalitas karya ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. 

Penilaian presentasi menggunakan instrumen yang 

disiapkan oleh panitia pusat dalam  pedoman penilaian 

pemilihan guru berprestasi tahun 2015.  

d) Wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen 

portofolio dan  hasil penilaian kinerja guru dilaksanakan 

maksimal 35 menit. Penilaian wawancara menggunakan 

instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru 

berprestasi tahun 2015.  
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e) Tes Tertulis. 

Tes tertulis yang terdiri dari (1) Tes Penguasaan 

Kompetensi Profesional, dan (2) Tes Pemahaman 

Wawasan Kependidikan (PWK). Materi tes tertulis 

disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. 

f) Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel 

berikut.  

Aspek Bobot (%) 
Dokumen Portofolio 20 
Penilaian Kinerja Guru 10 

Presentasi Karya 
Ilmiah 

25 

Wawancara  20 

Tes Tertulis 25 

g) Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek 

setelah melalui konversi pembobotan.  

Aspek Bobot 
(%) 

Nilai Bobot x 
Nilai 

Dokumen Portofolio 20   
Penilaian Kinerja Guru 10   

Presentasi Karya 
Ilmiah 

25   

Wawancara  20   

Tes Tertulis 25   

Total  

h) Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.  

 

f. Prosedur Pengusulan Pemenang ke Tingkat Nasional 

1) Panitia Tingkat Provinsi menetapkan guru SMA berprestasi 

Peringkat I, II, dan III Tingkat Provinsi dan mengusulkan hasil 
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penetapan tersebut kepada Gubernur untuk memperoleh 

surat keputusan penetapan. 

2) Panitia/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan surat 

keputusan penetapan guru SMA berprestasi Peringkat I, II, III 

kepada Panitia tingkat nasional dengan alamat di atas disertai 

dengan dokumen-dokumen:  

 portofolio guru berprestasi peringkat I; 

 risalah yang berjudul “Mengapa Saya Layak sebagai Guru 

Berprestasi” (untuk bahan wawancara, bukan untuk 

dipresentasikan),; 

 1 (satu) karya tulis ilmiah terbaik (untuk dipresentasikan 

pada pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten/kota); 

 laporan hasil penilaian kinerja guru; 

 Video rekaman proses pembelajaran guru. 

3) Guru SMA berprestasi Peringkat I, II, dan III Tingkat Provinsi 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. 

4) Guru SMA Berprestasi Peringkat I, II, dan III Tingkat Provinsi 

diberi hadiah dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani 

oleh Gubernur. 

5) Pelaksanaan pemilihan guru SMA berprestasi tingkat provinsi 

dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:  

- Penerimaan PTK Berprestasi dan Berdedikasi dari setiap 

kab/Kota sebelum tanggal 29 Mei 2015 

- Pemilihan PTK berprestasi antara tanggal1 s.d. 30 Juni 

2015. 

- Penentuan pemenang paling lambat pada 30 Juni 2015. 

- Penerbitan SK Pemenang oleh Gubernur pada paling 

lambat diterima di Kemdikbud tanggal 1 s.d 10 Juli 2015. 

- Batas akhir penerimaan portofolio peserta di Kemdikbud 

24 Juli 2015 
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4. Tingkat Pusat 

a. Susunan Panitia 

Kepanitiaan di tingkat pusat ditetapkan dengan SK Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan,  yang terdiri dari: 

Ketua 

Panitia 

: Direktur Jenderal Pendidikan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Sekretaris : Unsur Direktorat P2TK Dikmen 

Anggota : Unsur Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi Guru, dan 

PPPPTK. 

 

b. Tugas Panitia 

1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru SMA berprestasi 

ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan 

kabupaten/kota. Pedoman juga disosialisasikan melalui laman 

www.kemdikbud.go.id  

2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan guru 

berprestasi di tingkat provinsi. 

3) Menyeleksi peserta pemilihan guru berprestasi tingkat 

nasional didasarkan pada kompetensi dan prestasi yang 

dicapai melalui tes tertulis, wawancara, dan penilaian 

portofolio dan hasil penilaian kinerja guru, serta video 

pelaksanaaan pembelajaran yang mencerminkan unjuk kerja. 

4) Menetapkan guru SMA berprestasi Peringkat I, II, dan III 

Tingkat Nasional.  

5) Melaporkan pelaksanaan pemilihan guru berprestasi tingkat 

nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
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c. Prosedur Penilaian  

1) Panitia menerima, mengagendakan dan memeriksa 

kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi tingkat 

provinsi dan menetapkan waktu serta agenda pelaksanaan 

penilaian. 

2) Panitia melaksanakan penilaian terhadap aspek dokumen 

portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi karya 

ilmiah, wawancara, dan tes tertulis dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

a) Dokumen Portofolio dinilai dengan menggunakan 

instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia 

tingkat pusat pedoman penilaian pemilihan guru 

berprestasi tahun 2015.  

b) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dengan 

menggunakan instrumen sebagaimana ketentuan dalam 

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Pedoman 

Penilaian Kinerja Guru. 

c) Rekaman video proses pembelajaran dinilai dengan 

menggunakan instrumen pada pedoman penilaian 

pemilihan guru berprestasi tahun 2015. 

d) Presentasi karya ilmiah (dapat berupa hasil penelitian 

tindakan kelas, pengalaman terbaik atau best 

practice, report atau laporan ilmiah yang dibukukan, 

dan buku ilmiah) dilaksanakan maksimal 10 menit 

dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menggali 

orisinalitas karya ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. 

Penilaian presentasi menggunakan instrumen yang 

disiapkan oleh panitia pusat pedoman penilaian 

pemilihan guru berprestasi tahun 2015.  
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e) Wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen 

portofolio, dilaksanakan maksimal 35 menit.  

f) Tes Tertulis 

Tes tertulis yang terdiri dari (1) Tes Penguasaan 

Kompetensi Profesional, dan (2) Tes Pemahaman 

Wawasan Kependidikan (PWK). Materi tes tertulis, 

disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

g) Pembobotan untuk setiap aspek dilakukan sesuai tabel 

berikut.  

 

Aspek Bobot (%) 

Dokumen Portofolio  20 

PK Guru dan Video 10 

Presentasi Karya Ilmiah 25 

Wawancara  20 

Tes Tertulis 25 

 

h) Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek 

setelah melalui konversi pembobotan.  

 

Aspek Bobot 

(%) 

Nilai Bobot x 

Nilai 

Dokumen Portofolio 20   

PK Guru dan Video 10   

Presentasi Karya Ilmiah 25   

Wawancara  20   

Tes Tertulis 25   

Total  

 

i) Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.  



Pedoman Gupres SMA 2015 

 

30 
 

d. Penghargaan 

Guru SMA Berprestasi Peringkat I, II dan III Tingkat Nasional 

diberi hadiah dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  Kegiatan di tingkat 

nasional dilaksanakan pada 12 s.d.19 Agustus 2015.  

 

C. Pembiayaan 

1. Biaya pemilihan guru SMA berprestasi tingkat satuan pendidikan 

dibebankan pada anggaran yang relevan pada satuan pendidikan yang 

bersangkutan; serta sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak 

mengikat. 

2. Biaya pemilihan guru SMA berprestasi di tingkat kabupaten/kota 

dibebankan pada anggaran yang relevan pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan sumbangan 

pihak lain/ sponsor yang tidak mengikat. 

3. Biaya pemilihan guru SMA berprestasi di tingkat provinsi dibebankan 

pada anggaran yang relevan pada Pemerintah Provinsi, Dinas 

Pendidikan Provinsi, dan sumbangan pihak lain/ sponsor yang tidak 

mengikat. 

4. Biaya pemilihan guru berprestasi di Tingkat Nasional dibebankan pada 

anggaran yang relevan pada Direktorat Pembinaan Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, dan sumbangan pihak lain/sponsor yang tidak 

mengikat. 
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BAB IV 

PENILAIAN 
 

 

Dalam pemillihan guru berprestasi mulai dari tingkat satuan pendidikan 

sampai tingkat nasional dilakukan penilaian terhadap aspek kinerja, 

kompetensi dan wawasan kependidikan guru.  

1. Kinerja 

a. Penilaian kinerja bagi guru berprestasi dilakukan dengan penilaian 

terhadap: (1)  Laporan hasil penilaian kinerja guru tahun 2014 atau 

sekurang-kurangnya hasil penilaian kinerja guru formatif tahun 2015; 

(2) video pelaksanaan pembelajaran di kelas; (3) dokumen portofolio 

guru.  Setiap calon guru berprestasi wajib menyampaikan dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian kinerja 

dimaksud.   

b. Laporan Penilaian Kinerja Guru 

Laporan Penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan yang harus 

disampaikan adalah laporan penilaian kinerja berdasarkan hasil 

observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan 

menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang 

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan 

Pedoman Penilaian Kinerja Guru. 

c. Video pelaksanaan pembelajaran 

Setiap calon guru berprestasi nasional wajib menyampaikan: 

1) Video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran; 

2) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan  

3) Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan 

4) Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan 

dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru. 

d. Portofolio Guru 

Kinerja guru berprestasi dibuktikan dengan dokumen portofolio.  
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Oleh karena itu, penilaian terhadap aspek kinerja dilakukan melalui 

penilaian portofolio, laporan penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan 

pembelajaran.  

 

2. Kompetensi 

Penilaian terhadap aspek kompetensi dilakukan melalui tes tulis, 

observasi, dan wawancara menyangkut keempat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru. Penilaian menyangkut keempat kompetensi tersebut 

dilakukan sebagai berikut. 

 

 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, 

dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) memahami 

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif; (2) memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan (3) 

mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik. 

2) Subkompetensi merancang pembelajaran, termasuk 

memahami landasan  pendidikan untuk kepentingan 

pembelajaran.   

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) memahami 

landasan kependidikan; (2) menerapkan teori belajar dan 
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pembelajaran; (3) menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan 

materi ajar; dan (4) menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

3) Subkompetensi melaksanakan pembelajaran 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) menata latar 

(setting) pembelajaran;  dan (2) melaksanakan pembelajaran yang 

efektif. 

4) Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) merancang dan 

melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode; (2) menganalisis 

hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar (mastery learning); dan (3) memanfaatkan hasil 

penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program 

pembelajaran secara umum. 

5) Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) memfasilitasi 

peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; 

dan (2) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

berbagai potensi nonakademik. 

Penilaian terhadap kompetensi pedagogik dilakukan melalui tes dan 

observasi proses pembelajaran dari hasil penilaian kinerja guru dan  

video pelaksanaan pembelajaran.  

b. Kompetensi Kepribadian 
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Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Subkompetensi ini meliputi kepribadian sebagai berikut. 

1) Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) bertindak 

sesuai dengan norma hukum; (2) bertindak sesuai dengan norma 

sosial; (3) bangga sebagai guru; dan (4) memiliki konsistensi dalam 

bertindak sesuai dengan norma. 

2) Subkompetensi kepribadian yang dewasa. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan (2) memiliki 

etos kerja sebagai guru. 

3) Subkompetensi kepribadian yang arif. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) menampilkan 

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, 

sekolah, dan masyarakat,  dan (2) menunjukkan keterbukaan 

dalam berpikir dan bertindak. 

4) Subkompetensi kepribadian yang berwibawa. 

Subkompetensi memiliki indikator esensial: (1) memiliki perilaku 

yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan (2) memiliki 

perilaku yang disegani. 

5) Subkompetensi  akhlak mulia dan dapat menjadi teladan. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) bertindak 

sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka 

menolong), dan (2) memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 
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Penilaian terhadap kompetensi kepribadian dilakukan melalui 

observasi dan wawancara.  

 

c. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. Subkompetensi ini meliputi kemampuan: 

1) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik;  

2) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan; 

3) berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 

Penilaian terhadap kompetensi sosial dilakukan melalui observasi dan 

wawancara. 

 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan 

metodologi keilmuannya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut. 

1) Subkompetensi menguasai substansi keilmuan terkait dengan 

matapelajaran/ bidang studi. 

Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: (1) memahami 

materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (2) memahami 
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struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau 

koheren dengan materi ajar; (3) memahami hubungan konsep 

antarmata pelajaran terkait; dan (4) menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan. 

SubkompetensI ini memiliki indikator esensial menguasai langkah-

langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam 

pengetahuan/materi bidang studi. 

Penilaian terhadap kompetensi profesional dilakukan melalui test 

tertulis, observasi pelaksanaan pembelajaran dari hasil penilaian 

kinerja guru dan  video pelaksanaan pembelajaran dan wawancara. 

 

3. Wawasan Kependidikan 

Penilaian terhadap penguasaan wawasan kependidikan meliputi: 

pemahaman terhadap kebijakan pembangunan pendidikan, perundang-

undangan pendidikan, isu-isu terkini bidang pendidikan, wawasan 

keprofesian pendidik, dan lain-lain dilakukan melalui tes tertulis.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

 
 

Kegiatan Pemilihan Guru SMA Berprestasi tahun 2015 merupakan salah satu 

upaya Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Menengah dalam memberikan apresiasi bagi guru SMA berprestasi. Kegiatan 

semacam ini diharapkan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kemampuan guru 

dalam melaksanakan tugas profesinya. Program ini merupakan wujud nyata, 

bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk 

memberdayakan guru, terutama yang berprestasi, sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

Perbaikan terhadap pelaksanaan program selalu dilakukan berdasarkan hasil 

evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sama pada tahun sebelumnya. 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program 

Pemilihan Guru SMA Berprestasi, sehingga hasil yang diharapkan dapat 

tercapai dan tepat sasaran.  
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Lampiran 1a 

 SURAT PENGANTAR  

UNTUK MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI (KABUPATEN/KOTA) 
 

 
Yang bertandatangan di bawah ini 

Nama     : 

NIP/NUPTK   : 

Pangkat dan Golongan  : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Jabatan    : 

 

Menyatakan bahwa Saudara/i :  

Nama     :  

NIP/NUPTK   : 

Pangkat dan Golongan  : 

Tempat dan Tanggal Lahir : 

Guru Mata Pelajaran   : 

Sekolah     : 

Alamat Sekolah   : 

Provinsi    : 

 

telah terpilih sebagai pemenang terbaik pemilihan guru SMA berprestasi pada 

tingkat satuan pendidikan/Kabupaten/Kota/Provinsi (pilih sesuai tahapan) 

dan akan kami ajukan ke tingkat selanjutnya yaitu ke tingkat 

Kabupaten/Kota/Provinsi (pilih sesuai tahapan). 

 
..............., ....... ...2015 

 
1. Ketua              Tanda tangan 
 
 
 
2. Sekretaris   Tanda tangan 
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Lampiran 1b 
 

SURAT PENGANTAR  
UNTUK MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI (PROVINSI) 

 

Kapada  

Yth. Dinas Pendidikan Provinsi......... 

 

Dengan hormat, 

Yang bertandatangan di bawah ini 

Nama    : 

NIP    : 

Pangkat dan Golongan : 

Jabatan   :    

 
Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota Nomor …. Tahun  2015,  kami 

mengajukan nama Guru SMA berprestasi di tingkat kabupaten/kota untuk 

mengikuti seleksi Guru Berprestasi  tingkat provinsi tahun 2015.   Kami 

menugaskan agar guru yang bersangkutan bersedia  mengikuti segala 

kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan selesai. 

Bersama ini kami lampirkan juga surat keputusan (SK) penetapan guru 

berprestasi tingkat Kabupaten/Kota, portofolio 8 (delapan) tahun terakhir, 

laporan hasil penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan pembelajaran, 

serta karya tulis ilmiah terbaik yang akan dipresentasikan pada pemilihan 

guru berprestasi tingkat Provinsi. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

 
.........,  ....... .........2015 
Yang menyatakan, 
 
 
 
Tanda tangan 
Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota.......... 
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Lampiran 1c1 

 
SURAT PENGANTAR  

UNTUK MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI 
 
 
Kapada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota....... 
 
 
Dengan hormat, 

Yang bertandatangan di bawah ini 

Nama    : 

NIP/NUPTK  : 

Pangkat dan Golongan : 

Jabatan   :    

 

akan mengajukan Saudara…..........Guru pada ........... untuk mengikuti seleksi 

Guru Berprestasi  tingkat Nasional tahun 2015.    

Untuk keperluan di atas, kami menugaskan agar guru yang bersangkutan 

bersedia mengikuti segala kegiatan yang dilakukan sampai dengan selesainya 

kegiatan tersebut. 

 
 

.........,  ...........2015 
   Yang menyatakan, 
 
 
   Tanda tangan 
 
 
  Kepala Sekolah 

 
Note: Surat Keputusan (SK) penetapan calon guru berprestasi di sesuaikan 
dengan peraturan berlaku di daerah masing-masing 
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Lampiran 1c2 

SURAT PENGANTAR  
UNTUK MENGIKUTI SELEKSI GURU BERPRESTASI NASIONAL 

 

Kepada  

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 

Dengan hormat, 

Yang bertandatangan di bawah ini 

Nama     : 

NIP     : 

Pangkat dan Golongan  : 

Jabatan    :  

   

Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota Nomor …. Tahun  2015,  kami 

mengajukan nama Guru SMA berprestasi tingkat untuk mengikuti seleksi 

Guru Berprestasi  Tingkat Nasional tahun 2015.  Kami menugaskan agar guru 

yang bersangkutan bersedia  mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan 

sampai dengan selesai. 

Bersama ini kami lampirkan juga surat keputusan (SK) penetapan guru 

berprestasi tingkat Provinsi, portofolio 8 (delapan) tahun terakhir, laporan 

hasil penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan pembelajaran, serta dan 

karya tulis ilmiah terbaik yang akan dipresentasikan pada pemilihan guru 

berprestasi tingkat Nasional. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

.........,  ....... .............2015 

Yang menyatakan, 

 

Tanda tangan 

 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ......... 
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Lampiran 2 

 

FORMAT PORTOFOLIO UNTUK KELENGKAPAN GURU BERPRESTASI 
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015 

 

 
 

 

 

 

 

INSTRUMEN PORTOFOLIO GURU BERPRESTASI*) 

TAHUN 2015 

 

Disusun 

oleh 

(NAMA GURU) 

 

(NAMA SEKOLAH) 

(KABUPATEN/KOTA) 

 

(PROVINSI) 
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INSTRUMEN PORTOFOLIO GURU SMA BERPRESTASI TAHUN 2015 
 

IDENTITAS PESERTA 

 

1. Nama (lengkap dengan gelar 
akademik) : 

  

2. NUPTK :   
3. NIP/NIK :   
4. Pangkat/Golongan :   
5. Jenis Kelamin  : L/P *) 
6. Tempat, Tgl Lahir :  
7. Pendidikan Terakhir (kualifikasi 

akademik) dan Jurusan 
:   

8. Sertifikat Pendidik 
 

9. Nomor Registrasi Guru (NRG) 

: Memiliki Bidang ………………… 
/ 
Tidak Memiliki,  

10. Sekolah Tempat Tugas  :   
a. Nama :   
b. Alamat Sekolah :   
c. Kecamatan :   
d. Kabupaten/Kota :   
e. Provinsi :   
f. No. Telp. Sekolah :   
g. Alamat e-mail :   

11. Mata Pelajaran yang diampu :   
12. Beban Mengajar per-minggu :     ….  Jam/minggu 

  

.................., ......................... 2015 

Mengetahui: Penyusun, 
Kepala Dinas Pendidikan 
, 
................................. 
 
 
................................... 
NIP 

Kepala Sekolah, 
....................................... 
 
 
..................................... 
NIP/NIK. 

 
 
 
 
............................... 
NIP/NIK. 
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Contoh Pemberian Kode Dokumen Portofolio. 

Contoh 1: 

KOMPONEN PORTOFOLIO 
1. Kualifikasi akademik 

 
Tuliskan riwayat pendidikan tinggi Bapak/Ibu pada tabel berikut. 
 

 
Catatan:  

1. Jika mempunyai D4, S1, S2 atau S3 lebih dari satu agar dituliskan semua. 
2. Lampirkan foto copy ijazah yang tertulis pada tabel tersebut dan telah 

dilegalisasi oleh perguruan tinggi  bersangkutan. Untuk foto copy ijazah luar 
negeri harus disertai  foto copy surat keterangan akreditasi yang dilegalisasi 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dalam kasus tertentu, seorang 
guru bertugas di daerah  jauh (di luar provinsi) dari tempat asal perguruan 
tinggi, legalisasi boleh dilakukan oleh kepala sekolah dan/atau kepala dinas 
kabupaten/kota setempat.  

 

2. Pendidikan dan Pelatihan  
 
Tuliskan pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) 
Bapak/Ibu pada tabel berikut. 
 

No. 
Nama / 

Jenis 
Diklat 

Tempat 

Waktu 
Pelaksanaan 

Penyelenggara 
Skor 

(...... Jam) 
(Diisi 

Penilai) 
a.            
b.            

No. Jenjang 
Perg. 

Tinggi 
Fakultas 

Jurusan/ 
Prodi 

Tahun 
Lulus 

Skor 
(diisi 

penilai) 
a. D4           
b. S1           
c. S2           
d. S3           
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c.            
d.  Dst.         

 
Catatan: 
Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel 
pertama dan foto copi yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung atau 
Dinas untuk bendel kedua. 

 
3. Pengalaman Mengajar  

Tuliskan pengalaman mengajar Bapak/Ibu pada tabel berikut. 

 

 

Catatan:  
Lampirkan foto copi SK pengangkatan menjadi guru, baik PNS maupun 
bukan PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. 

 
 
 

Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling  

Tuliskan pengalaman melakukan Pelayanan Bimbingan dan Konseling 
Bapak/Ibu pada tabel berikut. 

No. Nama Sekolah 

Lama Memberikan Pelayanan  

Bimbingan dan Konseling 

(mulai tahun ...... s.d. tahun ........) 
a.         

b.        

c.     Dst.   
Catatan:  

Lampirkan fotokopi SK pengangkatan menjadi guru, baik PNS maupun 
bukan PNS yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. 

 

No. 
Nama 

Sekolah 
Bidang 
Studi 

Lama Mengajar 

(Mulai Tahun ...... s.d. Tahun 
........) 

a.           
b.          
c.     dst     

Kumulatif lama mengajar : …………………. Tahun ; skor ………( diisi penilai ) 

Kumulatif lama memberikan layanan  : …………………. Tahun ; skor ………( diisi 
penilai ) 
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4. Perencanaan Pembelajaran  
 
Tuliskan lima jenis RPP/RP/SP/RPI terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat 
dari semester dan materi yang berbeda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan : 
Lampirkan bukti lima RPP/RP/SP hasil karya sendiri yang tertulis 
dalam tabel dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung. (Untuk kurun 
waktu empat tahun terakhir dan satu RPP maksimal satu semester). 
 
Khusus untuk Guru Bimbingan dan Konseling 

Tuliskan lima jenis PPBK (Program Pelayanan Bimbingan dan 
Konseling) terbaik yang pernah Bapak/Ibu buat dari semester dan 
bidang pelayanan yang berbeda.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Mata 

Pelajaran 
Materi/  

Kompetensi 
Semester Tahun 

Skor 
(Diisi 

Penilai) 
1)           
2)           
3)           

Rata-rata skor ........... 

No Jenis Program 
Bidang 

Pelayanan 
Semester Tahun 

Skor 
(Diisi 

Penilai) 
1) Pendidikan/Belajar         

2) Karier         
3) Pribadi         
4) Sosial         
5) Akhlak 

Mulia/Budipekerti 
        

Rata-rata skor ........... 
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Catatan:       
Lampirkan bukti lima PPBK yang tertulis dalam tabel yang telah 
dilegalisasi oleh atasan langsung. 
(Untuk kurun waktu empat tahun terakhir dan satu RPP maksimal 
satu semester) 

 
5. Prestasi Akademik 

a. Lomba dan karya akademik 

Tuliskan prestasi Bapak/Ibu mengikuti lomba dan karya akademik 

(jika ada) yang meliputi: nama lomba/karya akademik, waktu 

pelaksanaan, tingkat (kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, 

internasional), dan penyelenggara pada tabel berikut. 

No 

Nama 
Lomba/ Waktu 

Pelaksanaan 
Tingkat Penyelenggara 

Skor 

Kejuaraan 
(Diisi 

Penilai) 
1)           
2)           
3)           
4) Dst.          

 
Catatan: 
Lampirkan foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan kegiatan yang 
tertulis di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan. 

 
b. Sertifikat Keahlian/Keterampilan  

Tuliskan sertifikat keahlian/keterampilan yang Bapak/Ibu peroleh 

baik dari lembaga/ institusi dalam maupun luar negeri) pada tabel 

berikut.  

No 
Nama 

Sertifikat 
Keahlian*) 

Waktu 
Perolehan 

Tingkat**) 
Lembaga yang 
Mengeluarkan 

Skor 
(diisi 

penilai) 
1)           
2)           
3)           

 



Pedoman Gupres SMA 2015 

 

48 
 

Catatan: 

*)Termasuk sertifikat asesor uji kompetensi keahlian/keterampilan 
**)Dituliskan internasional, nasional, atau regional 
Lampirkan foto copy sertifikat yang tertulis di atas yang telah 
dilegalisasi oleh atasan. 

 
 

c. Pembimbingan teman sejawat 

Tuliskan pengalaman Bapak/Ibu menjadi Instruktur/Guru inti/Tutor/ 
Pemandu/ Pamong PPL (jika pernah) sebagaimana tabel berikut. 

No 
Mata 

Pelajaran/ 
Bidang Studi 

Instruktur/Guru Inti/ 
Tutor/Pemandu/ 

Pamong PPL 

Temp
at 

Skor 
(Diisi 

Penilai) 

1)     

2)     

3)     

4) Dst.    

 
Catatan:  
Lampirkan foto copy SK/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang 
yang telah dilegalisasi oleh atasan. Untuk instruktur, guru inti, dan 
guru pemandu agar dilengkapi dengan foto copy sertifikat/piagam 
TOT sesuai bidang tersebut. Tutor yang dimaksud adalah tutor Kejar 
Paket A, B, dan C.  
 

d. Pembimbingan peserta didik  

1) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing peserta didik 
sampai mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, 
kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional dalam 
kegiatan akademik dan/atau prestasi, tuliskan sebagaimana tabel 
berikut. 

 
No

. 
Nama 

Kejuaraan 
Tingka

t 
Tempat Dan 

Waktu 
Skor 

(Diisi Penilai) 

a)     
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b)     

c)     

d) dst.    

Catatan: 

Lampirkan foto copy sertifikat/piagam kejuaraan peserta didik 
yang dibimbing dan SK/surat tugas dari pejabat yang berwenang 
yang telah dilegalisasi oleh atasan. 

 
 

2) Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi pembimbing peserta didik 
(tidak mencapai juara) dalam kegiatan akademik dan/atau 
prestasi, tulislah sebagaimana tabel berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan: 
Lampirkan foto copy surat keputusan/surat keterangan/surat 
tugas dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh 
atasan. 

 
6. Karya Pengembangan Profesi 

a. Karya Tulis 

Apabila Bapak/Ibu mempunyai karya tulis yang berupa buku, artikel 
(jurnal/ majalah/koran), modul, dan buku dicetak lokal, tuliskan 
judul buku dan keterangan lainnya sebagaimana pada tabel berikut. 

No. Judul 
Jenis 

*) 
Penerbit 

Tahun 
Terbit 

Skor 
(Diisi Penilai) 

1)      

2)      

No
. 

Nama 
Kegiatan  

Tempat  
Lama (Waktu 
Pembimbinga

n) 

Skor 
(Diisi Penilai) 

a)     

b)     

c)     

d) Dst    



Pedoman Gupres SMA 2015 

 

50 
 

No. Judul 
Jenis 

*) 
Penerbit 

Tahun 
Terbit 

Skor 
(Diisi Penilai) 

3) Dst.     

 

Catatan: 
*)Jenis pada tabel di atas diisi buku, artikel (jurnal/majalah/koran), 
modul, atau diktat dicetak lokal. 
Lampirkan naskah asli/foto copy buku, artikkel, atu modul secara utuh 
yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. 
Karya Tulis harus asli, bukan plagiasi. Apabila ditemukan karya tulis 
tersebut milik orang lain (plagiasi), akan diberikan sanksi berupa 
pencabutan segala hak-hak yang diperoleh dan harus mengembalikan 
penghargaan yang diberikan kepada Negara. Seluruh karya tulis harus 
diketahui oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. 
Sebaiknya seluruh Karya Tulis dimasukkan ke dalam laman 
kabupaten/kota/provinsi. Pemenang tingkat provinsi akan 
dipublikasikan melalui laman kemdikbud.go.id. 

 
b. Penelitian 

Apabila Bapak/Ibu pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau 

penelitian yang mendukung peningkatan pembelajaran dan atau 

profesional guru, tuliskan judul penelitian dan keterangan lainnya 

pada tabel berikut. 

N
o 

Judul 
Penelitian 

Tahu
n 

Sumbe
r Dana 

Status 
(Ketua/Anggot

a) 

Skor 
(Diisi 

Penilai) 
1)      

2)      

3) Dst.     

 
Catatan: 
Lampirkan naskah asli/fotocopy laporan hasil penelitian secara utuh 
yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. Skripsi, Tesis, dan 
Disertasi serta tugas akhir lainnya tidak dinilai.  
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c. Reviewer buku dan/atau penulis soal UN/UASDA 

Apabila Bapak/Ibu pernah menjadi reviewer buku dan/atau penulis 
soal UN/UASDA, tulislah sebagaimana tabel berikut. 

No
. 

Nama Kegiatan  Tahun 
Skor 

(Diisi Penilai) 
1)    

2)    

3)    

4) Dst.   

 
Catatan: 
Lampirkan foto copy surat keputusan/surat keterangan/surat tugas 
dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan. 

 
d. Media dan Alat Pembelajaran 

Apabila Bapak/Ibu pernah membuat media atau alat pembelajaran, 

tuliskan jenis media/alat dan keterangan lainnya sebagaimana  tabel 

berikut. 

No
. 

Jenis 
Media/Al

at 

Tahu
n 

Sumber 
Dana 

Status 
(Ketua/Anggota

) 

Skor 
(Diisi 

Penilai) 
1)      

2)      

3) Dst.     

 
Catatan: 
Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik 
yang relevan, misalnya: media yang  dibuat atau foto hasil karya yang 
disertai manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan 
langsung. 
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e. Karya teknologi (teknologi tepat guna) dan/atau karya seni 
(patung, kriya,  lukis, sastra, musik, suara, tari, dan karya seni 
lainnya) 

Tuliskan nama dan tahun karya teknologi dan/atau karya seni yang 

pernah dibuat sebagaimana tabel berikut. 

No 
Nama 
Karya 

Tahun 
Deskripsi Singkat 
tentang Karya yang 
Dihasilkan 

Skor 
(Diisi 
Penilai) 

1)     

2)     
3) Dst.     

 
Catatan: 
Lampirkan surat keterangan dari atasan langsung disertai bukti fisik 
yang relevan, misalnya: hasil karya atau foto hasil karya yang disertai 
manual dan/atau deskripsi yang dilegalisasi oleh atasan langsung 

 
7. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

 

Jika Bapak/Ibu  pernah mengikuti forum ilmiah (penyaji atau peserta), 

tuliskan judul dan keterangan lainnya sebagaimana  tabel berikut. 

No. 
Jenis 

Kegiatan 
Tahun 

Peran 
*) 

Tingkat Skor 

(Inter/Nas/Lokal) 
(Diisi 

Penilai) 
a.               
b.              
c.     Dst         

 
Catatan:   
*) Kolom peran diisi pemakalah, atau peserta sesuai sertifikat 
Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya yang asli untuk bendel 
pertama dan foto copynya yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung 
untuk bendel kedua. Apabila menjadi pemakalah/narasumber lampirkan  
makalahnya. 
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8. Pengalaman menjadi pengurus organisasi di bidang kependidikan 
dan sosial 

a. Pengalaman Organisasi 

Apabila Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi pengurus suatu 

organisasi kependidikan atau organisasi sosial, tuliskan nama 

organisasinya dan keterangan lainnya sebagaimana tabel berikut. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Catatan: 
*) Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau  
internasional  
Lampirkan foto copy surat keputusan/surat keterangan dari pihak 
yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan. 

 
b. Pengalaman Mendapat Tugas Tambahan  

Apabila Bapak/Ibu pernah mendapat tugas tambahan antara lain 
sebagai kepala/wakil kepala sekolah/kepala bengkel/kepala lab/wali 
kelas/pembina kegiatan ekstrakurikuler, isilah tabel berikut. 
 

No
. 

Jabatan 
Th .....  s.d.  Th 

.... 

Nama 
Sekola

h 

Skor 
(Diisi Penilai) 

1)     

2)     

3) Dst    

Catatan: 
Lampirkan foto copy surat keputusan/surat keterangan/bukti yang 
relevan dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan. 

 

No. 
Nama 

Organisas
i 

Tahu
n 

Jabatan 
Tingkat 

*) 
Skor  

(Diisi Penilai) 

1)      

2)      

3) dst.     
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9. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 
 

a. Penghargaan 

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang 
pendidikan, tuliskan sebagaimana tabel berikut.  

No
. 

Jenis 
Penghargaan 

Pemberi 
Penghargaan 

Tingkat 
*) 

Tahu
n 

Skor 
(Diisi Penilai) 

1)      

2)      

3) Dst.     

Catatan: 
*)Kolom tingkat diisi: kecamatan, kabupaten/kota, nasional, atau  
internasional  
Lampirkan foto copy sertifikat/piagam/surat keterangan yang tertulis 
pada tabel di atas yang telah dilegalisasi oleh atasan. 

 
b. Penugasan di daerah khusus 

Apabila Bapak/Ibu pernah ditugaskan sebagai guru di daerah khusus 

(daerah terpencil/tertinggal/ bencana/konflik/perbatasan), tuliskan 

sebagaimana tabel berikut. 

 

No Lokasi 
Jenis Daerah 

Khusus 

Lama Bertugas  Skor 
(Mulai th ..... s.d. th 

.....) 
(Diisi 

Penilai) 
1)         
2)         
3) Dst       

Catatan: 

Lampirkan foto copy SK penugasan yang telah dilegalisasi oleh atasan. 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan dokumen di dalam 

portofolio ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari 

ternyata pernyataan dan dokumen saya ada yang tidak benar, saya bersedia 
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menerima sanksi dan dampak hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

………………., ………….. 2015 

Peserta Pemilihan Guru Berprestasi , 
  

  

 

 

 

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

 

Materai 
Rp 6.000 
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CONTOH PENGISIAN PORTOFOLIO: 

 

1. Kualifikasi akademik 

Tuliskan riwayat pendidikan Bapak/Ibu dengan contoh sebagai mana 

pada Tabel di bawah ini. 

No. Jenjang 
Perguruan 

Tinggi 
Fakultas 

Jurusan/ 

Prodi 
Tahun 

Lulus 

Skor 

(Diisi 

Penilai) 

1. D4       

2. 

S1 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

FMIPA 
Pendidikan 

Matematika 
1999  

3. 

S2 

Universitas 

Negeri 

Malang 

PPs 
Pendidikan 

Matematika 
2006  

4. 

S3 

Universitas 

Negeri 

Malang 

  PPs 
  Administrasi 

Pendidikan 
 2014  

Foto copy ijazah S1 diberi kode: 1.b dan pada Ijazah S2 diberi kode: 1.c, 

ijazah S3 kode 1.d 

 
Contoh 2: 

Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan 

Apabila bapak/Ibu pernah menerima penghargaan di bidang 

pendidikan, isilah tabel dengan contoh seperti berikut ini. 
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NO. 

JENIS 

PENGHARGA

AN 

PEMBERI 

PENGHARGAA

N 

TINGKAT 

*) 

TAHU

N 

SKOR 

(diisi 

penilai

) 

1) 

Satyalencana 

Karya Satya 10 

Tahun 

Presiden RI Nasional 1993   

2) 
Guru Favorit 

Tahun 2006  

Kepala Dinas 

Pendidikan Kab 

Kebumen 

Kabupate

n 
2006   

3) Dst.     

 

Bukti fisik Piagam Satyalencana Karya Satya 10 Tahun diberi kode: 

10.a.1) dan pada bukti fisik Guru Favorit Tahun 2006 diberi kode: 

10.a.2) 
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Lampiran 3 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama     : 

NIP      : 

Jabatan/Golongan/Ruang  : 

Kepangkatan   : 

Unit Kerja    : 

Alamat     : 

 

Dengan ini menyatakan: 

1) Penulisan karya ilmiah ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan 

pemaparan asli dari saya sendiri.  

2) Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang 

jelas.  

3) Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran 

dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa 

pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, pengembalian 

penghargaan yang diterima dari pemilihan guru berprestasi ini,  dan sanksi 

lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan 

untuk keikutsertaan dalam Pemilihan Guru SMA Berprestasi Tahun 2015.  

 

Mengetahui, Hormat saya,  

 

Materai Rp. 6.000,- 

 

(Kepala Sekolah)       (nama jelas) 

 



Pedoman Gupres SMA 2015 

 

59 
 

Lampiran 4 

LAPORAN PENILAIAN KINERJA GURU 

 

A. Penilaian Kinerja Guru Matapelajaran 

Bukti fisik yang dilampirkan berupa dokumen laporan hasil penilaian 

kinerja guru oleh kepala sekolah/guru penilai/pengawas sekolah tentang 

kinerja Bapak/Ibu dalam pelaksanaan tugas guru selama 1 tahun. 

Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dan/atau guru tugas tambahan 

lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah berdasarkan hasil observasi 

tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan 

ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 dan Pedoman Penilaian 

Kinerja Guru yang meliputi : 

1. Rekap Hasil PK Guru Kelas/Matapelajaran, yang ditandatangani oleh 

Guru yang Dinilai, Penilai, dan Kepala Sekolah (Lampiran 1C). 

2. Format Hasil Nilai per kompetensi yang memuat skor per indikator 

dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi (misal untuk guru 

kelas/matapelajaran adalah 14 kompetensi atau untuk guru BK 17 

kompetensi) dan Persetujuannya (Lampiran 1 B). 

3. Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan Setelah 

Pengamatan. 

4. Dapat ditambah Format Hasil Pemantauan, dan Jurnal Hasil 

Pemantauan. 

5. Dapat ditambah Format Verifikasi Hasil Penskoran indikator dan 

Penilaian setiap kompetensi. 

Bagi guru yang mendapat tugas tambahan lainnya yang relevan dengan 

fungsi sekolah melampirkan juga laporan terkait dengan pelaksanaan 

tugas tambahannya (wakil kepala sekolah Lampiran 3B, kepala 

laboratorium/kepala bengkel Lampiran 3D, kepala perpustakaan 

Lampiran 3C, dan ketua program keahlian Lampiran 3E).  

Lampirkan hasil penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud di atas 

dalam amplop tertutup. 
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B. Penilaian Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling 

Bukti fisik yang dilampirkan berupa rekaman/dokumen pelaksanaan 

pelayanan BK yang diketahui oleh koordinator BK dan atasan. Rambu-

rambu format laporan pelaksanaan pelayanan BK mengikuti ketentuan 

Pedoman Penilaian Kinerja Guru yaitu  Format 2A tentang penilaian, 

Format 2B tentang persetujuan, Format 2 C tentang Rekap Hasil Penilaian.   

Komponen tambahan yang dinilai meliputi: agenda kerja guru BK, daftar 

konseli (peserta didik), data kebutuhan dan permasalahan konseli, 

laporan bulanan, laboran semesteran/tahunan, aktivitas pelayanan BK 

(pemahaman, pelayanan langsung, pelayanan tidak langsung), dan laporan 

hasil capaian program BK.  
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Lampiran 5 
 

RAMBU-RAMBU PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN 
 

Video pembelajaran berdurasi 1 (satu) jam pelajaran  dikirimkan dalam 

bentuk CD,  minimal menggambarkan kompetensi guru dalam hal: 

1. Memberikan apersepsi dan motivasi  

2. Penguasaan  materi pembelajaran 

3. Penerapan strategi pembelajaran yang mendidik 

4. Pemanfaatan sumber belajar/media dalam pembelajaran 

5. Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran 

6. Penutup pembelajaran 

 

Selain CD pelaksanaan pembelajaran tersebut, mohon dilampirkan pula: 

1. RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideokan  

2. Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan 

3. Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan 

dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru. 

 

Penilaian untuk video pembelajaran di tingkat provinsi dan nasional 

menggunakan instrumen Penilaian Kinerja Guru.  
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Lampiran 6 

CONTOH SAMPUL MAKALAH 
 

Judul Essai/Makalah deskripsi diri 
 
 

Mengapa Saya Layak Menjadi  Guru Berprestasi 
 
 

 

Diajukan oleh 

Nama   : 

NIP/NUPTK : 

         NRG   : 

Nama Sekolah : 

Kabupaten/Kota : 

Provinsi  : 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Warna sampul :Merah 

 

 



Pedoman Gupres SMA 2015 

 

63 
 

KERANGKA ISI MAKALAH DESKRIPSI DIRI 

 

Judul :  Mengapa Saya Layak Menjadi  Guru Berprestasi 

Bab  1 : Latar Belakang  

 Uraikan motivasi yang mendasari keinginan untuk mengikuti seleksi 

Guru SMA Berprestasi 

 Tuliskan visi misi Anda sebagai guru SMA 

 

Bab 2 : Bukti yang Layak Menjadikan Saya Sebagai Guru SMA Berprestasi 

 Jabarkan prestasi apa saja, yang telah dicapai dalam kurun waktu 

empat tahun terakhir, di mana dan  kapan   (narasikan  selengkap 

mungkin). 

 Jabarkan pengalaman kerja sebagai guru sejak mulai berkarir sampai 

saat ini (uraiankan juga  pengalaman terbaik (best practices) Anda 

selama menjadi guru  kurun waktu empat tahun terakhir.  

 Jabarkan prestasi yang Anda lakukan terkait pengembangan profesi, 

seperti; karya tulis ilmiah, buku, karya inovatif, karya seni, dan lain-

lain. Uraikan dengan jelas gunakan tabel-tabel bila diperlukan 

 

Bab 3:  Prestasi Dalam Berkeluarga dan Bermasyarakat 

 Uraikan kehidupan keluarga dan sosial yang dilakukan dan dianggap 

layak mendukung Anda sebagai Guru Berprestasi 

 

Bab 4:  Harapan dan Rencana Kegiatan Masa Datang 

 Uraikan  harapan dan rencana kegiatan Anda  dalam upaya 

meningkat mutu pendidikan 

 

Bab 5: Penutup 

Lampiran-lampiran 

 

Catatan :   

Ditulis di atas kertas A4,  Time News Roman font 12, 1,5 spasi,  jumlah 

halaman antara  10 -15 halaman, dijilid  dengan  sampul sesuai dengan 

contoh. 


