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Guru Bertanya ?
üAnak – anak belajar apakah hari
ini?😀
üAnak – anak belajar di mana 
sekarang?
üAnak – anak boringkah dengan
cara ibu mengajar ?😎
üAnak – anak kalian mau ibu
mengajar apa hari ini ?🤣





SE. Mendikbud no 14 tahun 1019

•Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
berprinsip : efisien, efektif, dan berorientasi
pada murid.
• Standar Proses  : 13 (tiga belas) komponen

RPP on
• komponen inti : 
• Tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) 

pembelajaran, dan 
• penilaian pembelajaran (assessmenf) wajib

dilaksanakan oleh guru, 
• komponen lainnya pelengkap. 



Manajemen Kelas

Atas Tengah Bawah Kelompok
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Permendikbud no.43 th. 2019
• APA
• MENGAPA
• BAGAIMANA
• KAPAN
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Rajiman No. 6 Telp. (022) 4264823 Fax. (022) 426881 – Bandung

SOSIALISASI
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH  

DAN  UJIAN NASIONAL
DI JAWA BARAT

Tahun Pelajaran 2019/2020



Bentuk Ujian
•Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh
Satuan Pendidikan berupa: 
a. portofolio; 
b. penugasan; 
c. tes tertulis; dan/atau
d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan 

sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan
Standar Nasional Pendidikan. 

•Dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau
semester genap pada akhir jenjang dengan
mempertimbangkan capaian standar kompetensi
lulusan. 



Portofolio
• Portofolio adalah adalah kumpulan hasil karya
seorang siswa, sebagai hasil pelaksanaan tugas
kinerja, yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa
bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai
tujuan belajar, atau mencapai kompetensi yang
ditentukan dalam kurikulum.
• Portofolio difokuskan pada dokumen tentang kerja
siswa yang produktif, yaitu ‘bukti’ tentang apa
yang dapat dilakukan oleh siswa.
• Portofolio dengan pengertian di atas dapat
digunakan sebagai instrumen penilaian atau salah
satu komponen dari instrumen penilaian, untuk
menilai kompetensi siswa, atau menilai hasil belajar
siswa.
• Tidak setiap kumpulan karya seorang siswa disebut
portofolio.

pengertian



Penugasan
•Penugasan adalah pemberian
tugas kepada siswa untuk
mengukur dan/atau
meningkatkan pengetahuan. 
•Penugasan dapat dilakukan
secara individu atau kelompok
sesuai dengan karakteristik
tugas.



Tes Tulis
Mekanisme Tes Tulis:
• Kisi-kisi dan indikator soal disusun oleh masing-masing tingkat

satuan pendidikan.
• Soal disusun oleh tim guru di masing-masing satuan pendidikan 

(dibuat minimal 2 paket soal yang terdiri dari 1 paket utama dan 1 
paket susulan) di bawah koordinasi Pengawas.

• Pembuatan soal ditinjaklanjuti  dengan melakukan analisis 
kualitatif.

• Komposisi soal terdiri dari 
• Level Kognitif 1 (LK 1)    :  25% - 30%, 
• Level Kognitif 2 (LK 2)    :  50% - 60%, dan 
• Level Kognitif 3 (LK 3)    :  10% - 15%.   

• Bentuk soal, jumlah butir soal, dan alokasi waktu ditentukan oleh 
masing-masing satuan pendidikan.

• Jadwal pelaksanaan US dibuat oleh maising-masing satuan 
pendidikan.



Tes Tulis
• Ujian Sekolah bentuk tertulis dan
bentuk lainnya dapat dilaksanakan
sebelum pelaksanaan Ujian Nasional.
• Tes tulis dapat dilaksanakan berbasis 
komputer maupun kertas.
• Sekolah dapat melaksanakan US 
berbentuk tes tertulis berbasis komputer 
apabila memenuhi syarat berikut:
1)Memiliki jumlah komputer atau perangkat 
lain paling sedikit setengah dari jumlah 
peserta didik yang mengikuti US.

2)Memiliki aplikasi ujian dan server yang 
memadai.



Bentuk kegiatan lainnya

•Bentuk kegiatan lainnya
dapat berupa ujian praktik,
tes lisan, atau bentuk
kegiatan sejenis lainnya
dengan mempertimbangkan
karakteristik mata
pelajaran.



STRATEGI SEKOLAH
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