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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan Nomor 6565/B/GT/2020 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan 

Profesi Guru. Model kompetensi ini terdiri dari model kompetensi guru dan kompetensi 

kepemimpinan sekolah. 

Model kompetensi guru meliputi: 

1. pengetahuan profesional; 

2. praktik pembelajaran professional; dan 

3. pengembangan profesi. 

Model kompetensi kepemimpinan sekolah meliputi: 

1. pengembangan diri dan orang lain; 

2. kepemimpinan pembelajaran; 

3. kepemimpinan manajemen sekolah; dan 

4. kepemimpinan pengembangan sekolah. 

Model kompetensi pengembangan profesi guru dapat digunakan untuk: 

1. pengembangan materi dan penilaian pada program pendidikan profesi guru; 

2. pengembangan instrumen kompetensi teknis untuk kenaikan jenjang jabatan guru;  

3. pengembangan materi dan penilaian pada program pendidikan guru penggerak; 

dan/atau 

4. pengembangan materi dan penilaian pada pendidikan dan pelatihan calon kepala 

sekolah dan calon pengawas sekolah. 

Model kompetensi dimaksud juga dapat digunakan untuk: 

1. pengembangan intrumen penilaian pada program pemilihan guru, kepala sekolaj, dan 

pengawas sekolah berprestasi; dan/atau 

2. pembinaan secara berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. 

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku yang 

menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan Program Organisasi Penggerak (POP), 

menggunakan Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru ini sebagai salah satu 

alat evaluasi dampak kegiatan yang dilaksanakannya. Pada tahun ketiga pelaksanaan Program 

Organisasi Penggerak oleh YPPM Maluku akan didokumentasikan berbagai praktik baik 
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kepala sekolah maupun guru sesuai model kompetensi di atas dalam bentuk diseminasi 

pengalaman terbaik (best practise) dan gelar karya.   

 

B.  Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 

Kehormatan; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian  

Negara  Nomor  03/V/PB/2010  dan  Nomor  14  Tahun 2010  tentang  Petunjuk  

Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru  dan Angka Kreditnya; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru; 

9. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan 

Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah; 

10. Peraturan Sekretaris Jendral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Program 

Organisasi Penggerak untuk Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan; 

11. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 6565/B/GT/2020 

tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru  

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 

2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. 

 

C Tujuan  

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberi acuan bagi kepala 

sekolah/guru dalam: 
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1. menulis laporan best practice sebagai bahan diseminasi tentang Model Kompetensi 

Dalam Pengembangan Profesi Guru berkaitan dengan implementasi hasil peningkatan 

kapasitas yang telah dilaksanakan YPPM;  

2. mendorong kepala sekolah/guru untuk berbagi praktik baik melalui kegiatan 

diseminasi dan gelar karya; dan  

3. memberikan pengalaman kepada kepala sekolah/guru dalam melaksanakan diseminasi 

dan gelar karya. 
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BAB II 

KONSEP  BEST PRACTICE,  

DISEMINASI, DAN GELAR KARYA 

 

 

A. Best Practice 

 

Kata best practice digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan “pengalaman 

terbaik” dari keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk 

dalam mengatasi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai kepala 

sekolah atau guru.  

Suatu pengalaman dapat dikategorikan sebagai best praktice manakala memiliki 

karakteristik berikut: 

1. mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah 

pendidikan, khususnya pembelajaran; 

2. mampu memberikan sebuah perubahan atau perbedaan, sehingga sering dikatakan 

hasilnya luar biasa (outstanding result); 

3. mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan atau dampak dan 

manfaatnya berkelanjutan (tidak sesaat); 

4. mampu menjadi model dan memberi inspirasi dalam membuat kebijakan; dan 

5. cara atau metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien 

Best practice juga memiliki berbagai manfaat antara lain: 

1. membantu mengidentifikasi, memetakan, dan mengganti praktik-praktik yang sudah 

dicoba dan belum berhasil; 

2. mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik; 

3. meminimalisir hilangnya pengetahuan;  

4. mendorong terciptanya budaya kolaborasi; dan 

5. memupuk budaya senang belajar. 

Keberhasilan best practice yang telah dilakukan bisa berupa data, perubahan kemajuan 

keberhasilan, dan juga data pendukung yang secara nyata dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan dan atau mengembangkan sekolah yang dicatat dengan sebaik-baiknya, sebagai 

laporan akhir best practice.  Salah satu tahapan penting agar kegiatan kepala sekolah/guru 

bisa menjadi best practice adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  
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1. melakukan evaluasi diri tentang cara dan strategi apa yang selama ini telah 

dilaksanakan; dan  

2. melakukan evaluasi terhadap output dan outcome (dampak). 

Sistematika penulisan best praktice mengikuti kerangka isi berikut:  

a. Bagian Awal terdiri atas  

 halaman judul;  

 lembaran persetujuan;  

 kata pengantar;  

 daftar isi, 

 abstrak atau ringkasan,  

 daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran (bila ada).  

Lembar persetujuan ditandatangani penulis Best Practice  dan disahkan  oleh atasan 

langsung kepala sekolah yang bersangkutan 

b. Bagian Isi  

Untuk membuat isi best praktice, kepala sekolah/guru dipermudah dalam 

penulisannya menggunakan gaya bercerita (storytelling) dengan metode STAR (Situasi, 

Tantangan, Aksi, Refleksi). Metode ini pada umumnya digunakan untuk merespon pertanyaan 

terkait pengalaman dan permasalahan yang pernah dihadapi dalam sebuah interview 

pekerjaan. Akan tetapi kita juga dapat menggunakan metode ini untuk menyusun sebuah 

kerangka cerita yang terstruktur agar kita dapat menyampaikan pengalaman praktik baik 

dengan lebih efektif. Ada empat tahapan dalam membuat kerangka cerita dengan metode 

STAR. 

1. Situasi 

Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini perlu dibagikan, 

apa yang menjadi peran dan tanggung jawab anda dalam situasi tersebut. Ceritakan 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah/guru. Ceritakan 

tujuan yang ingin dicapai.  

2. Tantangan  

Bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk 

mencapai tujuan tersebut atau mengatasi permasalahan tersebut. Apa saja yang 

menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? 

3. Aksi  
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Bagian yang menceritakan strategi untuk merespon tantangan tersebut. Langkah-

langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang 

digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya 

atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? 

4. Refleksi (result)  

Bagian yang menceritakan perubahan dan pembelajaran setelah aksi tersebut 

dilakukan. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? 

Apakah hasilnya efektif? Atau tidak efektif?  Mengapa? Bagaimana respon orang lain 

terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau 

ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan 

proses tersebut? 

Berikut ini format yang disediakan untuk memudahkan kepala sekolah/guru dalam 

menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR: 

 

Lokasi   

Lingkup Pendidikan   

Tujuan yang ingin dicapai  

Penulis   

Tanggal   

Situasi:  

Kondisi yang menjadi latar 

belakang masalah. Mengapa 

praktik ini penting untuk 

dibagikan? Apa yang menjadi 

peran dan tanggung jawab anda 

dalam praktik ini?  

 

 

Tantangan :  

Apa saja yang menjadi 

tantangan untuk mencapai 

tujuan tersebut? Siapa saja 

yang terlibat? 

 

 

Aksi :  

Langkah-langkah apa yang 

dilakukan untuk menghadapi 

tantangan tersebut? Strategi apa 

yang digunakan? Bagaimana 
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prosesnya? Siapa saja yang 

terlibat? Apa saja sumber daya 

atau materi yang diperlukan 

untuk melaksanakan strategi 

ini?  

 

Refleksi Hasil dan Dampak  

Bagaimana dampak aksi dari 

langkah-langkah yang 

dilakukan? Apakah hasilnya 

efektif? Atau tidak efektif?  

Mengapa? Bagaimana respon 

orang lain terkait dengan 

strategi yang dilakukan? Apa 

yang menjadi faktor 

keberhasilan atau 

ketidakberhasilan dari strategi 

yang dilakukan? Apa 

pembelajaran dari keseluruhan 

proses tersebut? 

 

 

 
Dalam mengisi format di atas harus mempertimbangkan hal-hal berikut: 

1. Pesan (ide) utama. Pesan apa yang ingin anda sampaikan terkait dengan pengalaman 

menjalankan tugas profesi sebagai kepala sekolah/guru. 

2. Mengumpulkan informasi yang dimiliki dan mengingat kembali siapa yang terlibat? 

Hal apa saja yang terkait dengan topik atau pesan yang ingin disampaikan? Kapan hal 

itu terjadi? Bagaimana aksi yang dilakukan? Apa pembelajarannya? 

3. Mengapa hal ini penting untuk diceritakan? Ini harus menguraikan tentang hal yang 

menarik. Cerita yang disusun sebaiknya lebih efektif dengan deskripsi yang menarik 

tentang apa yang terjadi dan dampaknya terhadap satu orang atau lebih dalam sebuah 

pembelajaran. Susun kembali detail informasi yang sudah dikumpulkan dan pilih 

bagian mana yang paling penting untuk diceritakan.  

4. Meramu semua informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang 

terstruktur. 

Jenis kegiatan yang dapat dibuat menjadi best practice kepala sekolah/guru adalah 

yang berkenaan dengan model kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah  yang 

termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 

6565/B/GT/2020 tentang Model Kompetensi Dalam Pengembangan Profesi Guru. Selain itu 
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yang berkenaan dengan implementasi hasil pelatihan kepala sekolah/guru tahun pertama dan 

kedua yang dilaksanakan YPPM Maluku selaku pelaksana Program Organisasi Penggerak. 

Untuk Guru best practicenya berkenaan dengan: 

1. Model kompetensi pengetahuan profesional: 

a. menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran 

b. menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid; dan 

c. menetapkan tujuan belajar sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan 

profil pelajar Pancasila. 

2. Model kompetensi praktik pembelajaran profesional 

a. mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman 

dan nyaman; 

b. menyusun desain, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran yang efektif; 

c. melakukan asesmen, memberi umpan balik, dan menyampaikan laporan belajar; 

dan 

a. mengikutsertakan orang tua/wali murid dan masyarakat dalam pembelajaran. 

3. Model pengembangan profesi: 

a. menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri; 

b. menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi, untuk berperilaku sesuai 

kode etik guru; 

c. menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak; 

d. melakukan pengembangan potensi secara gotong royong untuk menumbuhkan 

perilaku kerja; dan  

e. berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi profesi untuk mengembangkan 

karier. 

Untuk Kepala Sekolah best practicenya berkenaan dengan: 

1. Model kompetensi pengembangan diri dan orang lain: 

a. menunjukkan praktik pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan 

pribadi;  

b. mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran;  

c. berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan 

kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karier; dan  

d. menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai 

dengan kode etik. 
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2. Model kompetensi kepemimpinan pembelajaran: 

a. memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid; 

b. memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid;  

c. memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada 

murid; dan  

d. melibatkan orang tua/wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di 

sekolah. 

3. Model kepemimpinan manajemen sekolah: 

a. mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid; dan  

b. memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. 

4. Model kepemimpinan pengembangan sekolah: 

a. memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar 

murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan; dan 

b. melibatkan orang tua/wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. 

Penjelasan lebih lengkap bisa dilihat pada link berikut: Perdirjen-model-

kompetensi_final.pdf - Google Drive 

 

 

c. Bagian Penunjang 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran tentang semua data yang 

dipakai untuk menunjang tulisan ini antara lain. 

1. Daftar hadir 

2. Foto/vidio kegiatan 

3. Contoh instrumen yang telah diisi 

4. Hasil best praktice (bukti yang menggambarkan perubahan) 

5. Bukti fisik pelaksanaan seminar best praktice (jika sudah dilaksanakan seminar) 

 

B. Diseminasi 

Diseminasi, dalam bahasa Inggris disebut sebagai dissemination, adalah suatu 

kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh 

informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.  

Diseminasi kepala sekolah/guru adalah kegiatan penyebarluasan informasi yang telah 

diperoleh seseorang atau kelompok kepada orang lain memanfaatkan informasi tersebut. 

https://drive.google.com/file/d/12xIQ2s4jPHnfcCDQl0kWROjMUI8QodVC/view
https://drive.google.com/file/d/12xIQ2s4jPHnfcCDQl0kWROjMUI8QodVC/view
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Informasi yang akan didesiminasikan di dalam kegiatan ini adalah best praktice kepala 

sekolah/guru dalam melaksanakan profesinya. 

Strategi dalam proses diseminasi 

1. Memahami target pendengar 

2. Menentukan media yang paling efektif  

3. Menentukan dan memahami tujuan 

4. Memotivasi pendengar untuk memberi tanggapan atau kritik dan saran 

5. Memperhitungkan frekuensi penyampaian pesan 

6. Mengidentifikasi pesan utama atau kunci yang akan disampaikan 

Untuk mendesiminasikan best practice, maka kepala sekolah/guru membuat slide 

presentasinya. Slide ini sebaiknya dibuat berdasarkan langkah STAR dalam penulisann isi 

best practise untuk memudahkan peserta diseminasi memperoleh informasi, timbul 

kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi berupa best practice dimaksud.  

 

C. Gelar Karya 

Gelar Karya menggambarkan produk kepala sekolah/guru yang merupakan hasil 

implementasi kompetensi yang didapat dalam pelatihan yang diselenggarakan YPPM 

(Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) Maluku selama tahun pertama dan 

kedua. Produk dimaksud berisi tentang laporan berkaitan dengan model kompetensi 

pengembangan kepala sekolah atau guru dengan berbagai buktinya. 

Sebelum melakukan gelar karya, sekolah yang menerima manfaat Program Organisasi 

Penggerak menuliskan laporan dengan ketentuan berikut: 

1. Posisi teks pada tepi kertas (ukuran A4) 

a. Batas kiri: 4 cm 

b. Batas kanan: 3 cm 

c. Batas atas: 4 cm 

d. Batas bawah: 3 cm 

2. Jenis huruf: times new roman, size: 12, justify: spasi 1,5. 

3. Halaman Cover: Judul laporan, logo Pemerintah Kota Ambon dan YPPM, identitas 

pembuat laporan, Program Organisasi Penggerak (POP), Dinas Pendidikan Kota 

Ambon diketik simetris (centre). 

4. Halaman pengesahan terdapat di halaman kedua (no footer), jenis tulisan times new 

roman 14 bold, heading 2: times new roman 12 bold. 
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5. Penulisan bab menggunakan penomoran romawi dan sub bab menggunakan 

penomoran arab. 

6. Daftar isi yang dibuat dari heading table of content, heading 1: times new roman 14 

bold, heading 2: times new roman 12 bold.  

7. Isi laporan: tulisan arial 12. 

8. Daftar tabel yang dibuat dari caption tabel. 

9. Daftar isi dan tabel menggunakan penomoran romawi 

10. Menggunakan kertas ukuran A4 

Berikut contohnya; 
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CONTOH COVER 

LAPORAN MODEL KOMPETENSI 

PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH/GURU 

 

Disusun sebagai Laporan Akhir Praktik Baik 

Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah/Guru 

Pada Program Organisasi Penggerak 

Oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku 

Kota Ambon 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Nama 

Nip 

Unit Kerja 

 

: 

: 

: 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

 

 

DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON 

2023  
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CONTOH LEMBAR PENGESAHAN 

PENGESAHAN 

 

LAPORAN MODEL KOMPETENSI 

PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH/GURU 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

Nama 

Nip 

Unit Kerja 

 

: 

: 

: 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 

 

  Mengetahui 

…………….,………….2023 

Kepala Dinas Pendidikan, 

 

 

 

________________________ 

Nip. ……………………… 

 Kepala Sekolah, 

 

 

 

________________________ 

Nip. ……………………… 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pedoman Penulisan dan Penilaian Laporan Best Practice merupakan acuan bagi kepala  

satuan pendidikan  dalam lingkup Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan pedoman ini 

diharapkan kepala sekolah  dapat melaksanakan dan menulis laporan best practice sesuai 

dengan ketentuan dalam pedoman ini.  

  

 


