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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru 

sebagai aktualisasi dari profesi pendidik. Untuk merealisasikan amanah 

undang-undang sebagaimana dimaksud, pada tahun 2019 Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan melaksanakan Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) melalui Pengembangan Kompetensi Pembelajaran (PKP) 

Berbasis Zonasi. Program PKB melalui PKP bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, 

melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi 

pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking 

Skills/HOTS). Program ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari 

Pembekalan Narasumber Nasional, Pembekalan Instruktur Kab./Kota, 

Pembekalan Guru Inti dan selanjutnya Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) 

Berbasis Zonasi di guru sasaran.  

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan program, Direktorat 

Pembinaan Guru Pendidikan Dasar memfasilitasi kegiatan penyusunan Buku 

Manual Kelas Pendampingan Online Program Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB) melalui  Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) 

Berbasis Zonasi. Buku berisi petunjuk penggunaan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran yang terdapat pada kelas pendampingan online. Buku ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta untuk dapat meningkatkan 

pemahaman tentang kelas pendampingan online program PKB melalui PKP 

berbasis zonasi yang akan dilaksanakan. 
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Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada para 

Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) yang terlibat di dalam 

penyusunan buku manual ini. Semoga peserta program PKB melalui PKP 

berbasis zonasi dapat menggunakan dan memanfaatkan kelas pendampingan 

online ini sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensi guru.  

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 

 

 

Jakarta, September 2019 
Direktur Pembinaan Guru 
Pendidikan Dasar 
 
 
 
 
Praptono 
NIP 196905111994031002  
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hasil pengukuran capaian siswa berdasar UN selaras dengan capaian PISA 

maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih 

lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking 

Skills) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa 

harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi 

kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) 

agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya. 

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat 

Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa adalah 

menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) dengan 

mempertimbangkan pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah 

zonasi. Pelaksanaan program PKP dalam zonasi di dampingi menggunakan 

sistem pendampingan Online, pendampingan ini menggunakan pola In-On-In 

sesuai dengan struktur pembelajaran guru sasaran dalam zonasi yang 

dilakukan oleh NS/IP/IK/GI.  

Pendampingan adalah proses fasilitasi yang dilakukan oleh fasilitator (NS/IK) 

dan guru inti kepada peserta selama kegiatan berlangsung. Proses 

pendampingan akan dilakukan oleh fasilitator kepada guru inti dan peserta 

secara full online, dan fasilitasi dari guru inti ke peserta secara blended 

(kegiatan tatap muka pada In dan online pada On). Proses pendampingan 

difasilitasi dengan kelas online di Learning Management System (LMS) yang 

dapat diakses selama pembelajaran berlangsung. Pada kelas ini, guru inti dan 

peserta dapat melakukan proses pembelajaran secara online melalui konten 
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pembelajaran yang sudah dikembangkan secara terstruktur seperti pola 

pembelajaran In-1 In-2 On-1 In-3 On-2 In-4 On-3 In-5 serta mengirimkan 

semua laporan administratif dan akademisnya melalui tools yang sudah 

disediakan. 

B. Tujuan 

Setelah membaca dan mengikuti langkah-langkah pada buku ini, Guru Inti (GI) 

diharapkan mampu mengoperasikan, menerapkan dan memaksimalkan kelas 

pendampingan online pada saat proses fasilitasi dan pelaporan administratif 

maupun akademis. 

C. Sasaran 

Sasaran pengguna Buku Manual ini adalah Guru Inti yang bertugas pada 

Program PKP Berbasis Zonasi. 

  



Buku Manual Kelas Pendampingan Online PKP – Bagi Guru Inti 
 

 
 3 

BAB II KEGIATAN PEMBELAJARAN PADA KELAS 
PEMBELAJARAN ONLINE 

A. Laman Utama 

Tampilan pertama suatu situs yang akan dilihat oleh user adalah laman utama. 

Pada laman utama ini terdapat informasi-informasi yang dapat dilihat oleh 

siapa saja yang mengunjungi/membuka laman utama tersebut. Untuk 

mengakses laman utama, user dapat menggunakan web browser seperti 

Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Mozilla), Google Chrome 

(Chrome), Opera, Safari, dan lain sebagainya. Laman utama Program PKP 

Berbasis Zonasi dapat diakses melalui situs resmi Rumah Belajar, yaitu 

belajar.kemdikbud.go.id/ 

 

Selanjutnya, pilih banner berikut. 
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Atau melalui kolom Partner yang terdapat pada bagian bawah laman, seperti 

tampilan berikut. 

 

Atau dengan menuliskan alamat situs belajar.kemdikbud.go.id/pkp/ maka 

akan muncul tampilan berikut ini: 

 

 

 

 

Klik PKP 
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Beberapa informasi yang dapat diakses pada laman utama : 

• PKP berbasis zonasi dan video grafis pola penerapan PKP program PKP 

Berisi informasi umum mengenai Program PKP dan videografis mengenai 

pola pembelajaran pada Program PKP. 

 

• Mekanisme PKP 

Berisi infomasi mengenai mekanisme untuk masuk ke Kelas 

Pendampingan Online pada Program PKP. 

 

 

• Unit Pembelajaran 

Berisi informasi dan file yang dapat diunduh terkait Unit Pembelajaran 

yang digunakan pada Program PKP.  
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• Perangkat Program PKP 

Berisi informasi dan bahan yang dapat di unduh mengenai bahan dan 

perangkat yang digunakan pada Program PKP.  

 

• Kontak 

Memuat informasi alamat dan media sosial apa yang dapat dihubungi 

terkait dengan Program PKP. 

 

B. Masuk Ke Kelas Pendampingan Online (LMS) 

Kelas Pendampingan Online akan dimanfaatkan oleh GI sebagai alat 

komunikasi dengan peserta dan tempat untuk mengumpulkan laporan 

akademis dan administratif selama memfasilitasi pembelajaran pada program 

PKB melalui PKP berbasis zonasi. GI akan masuk ke kelas pendampingan 

online melalui SIMPKB dengan menggunakan username (nomor UKG) dan 

password yang telah diberikan untuk mengakses SIMPKB.  
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Berikut adalah langkah-langkah untuk masuk ke kelas pendampingan online. 

1. Masuk Kelas Pendampingan Online melalui website 

 

 

Setelah tombol Masuk simpkb di klik, maka akan tampil laman berikut. 

 

 

Silahkan login dengan memasukkan No UKG dan password yang telah dimiliki, 

kemudian klik Login. Setelah login, maka akan tampil laman berikut. Pilih 

Kelas Diampu untuk masuk ke LMS. 

Klik masuk 

SIMPKB 
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Selanjutnya tampilan laman yang akan muncul adalah laman berikut. 

 

Selanjutnya tampilan laman yang akan muncul adalah laman utama LMS 

sebagai berikut. 

 

Klik untuk masuk 

ke LMS 

Kelas Diampu 

Klik untuk masuk ke LMS 
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2. Masuk Kelas Pendampingan Online melalui aplikasi android 

1) Cari Icon/Aplikasi PKP Berbasis Zonasi

 

 

Tap/Sentuh icon PKP 
untuk membuka aplikasi 
PKP Zonasi 
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2) Kemudian tampil halaman awal dan login ke PKP Berbasis Zonasi 

        

3) Masukan User dan Password pada halaman Login PKP Berbasis 

Zonasi kemudia tekan tombol Login. 
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4) Setelah masuk ke aplikasi, maka akan tampil Kelas Pendampingan 

Online (LMS) sesuai dengan Kelas yang diampu. 

  

5) Pilih nama kelas, maka akan muncul tampilan berikut. 
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C. Kelas Pendampingan Online 

Kelas pendampingan online pada Program PKP merupakan kelas online yang 

telah dikembangkan berdasarkan pola pembelajaran in-on-in. Kelas 

pendampingan Online ini terdiri dari bagian Informasi Umum, 2 Unit 

Pembelajaran, Kegiatan In-1, In-2, On-1, In-3, On-2, In-4, On-3, dan In-5, dan 

Laporan.  

1. Informasi Umum 

Pada bagian informasi umum, terdapat menu berikut.  

 

a. Pengumuman dan Berita 
 
Pengumuman dan berita merupakan fitur yang dapat dimanfaatkan oleh 

GI untuk memberikan pengumuman atau berita bagi peserta di kelasnya. 

Pada fitur ini, peserta hanya dapat melihat pengumuman dan berita yang 

diposting saja. 

Untuk membuat pengumuman dan berita ikuti langkah-langkah berikut. 

1) Klik pengumuman dan berita 

 

Klik Pengumuman dan Berita 
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2) Klik judul pengumuman yang telah diberikan oleh fasilitator 

 
 

3) Baca dan cermati isi pengumuman dan berita 

 
 

 
 
b. Panduan Kegiatan 

 
Panduan kegiatan berisi tentang penjelasan program PKB melalui PKP 

berbasis Zonasi dilengkapi dengan struktur program, pola penerapan, 

waktu dan kegiatan, komponen penilaian dan sertifikat.  

Klik untuk membuat 
pengumuman dan berita  

Isi dengan Judul pengumuman atau berita 

Isi dengan isi pengumuman atau berita 

Drag & Drop File disini 

untuk mengunggah file  

Klik untuk posting pengumuman dan berita 
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Untuk mencermati informasi pada menu Panduan Kegiatan, ikuti langkah-

langkah berikut. 

1) Klik pengumuman dan berita 

 
 

2) Setelah memilih Panduan Kegiatan, maka akan tampil laman berikut.  

 

 
 

 
 
 
 

c. Pola Pembelajaran Program PKP 
 

Pola Pembelajaran Program PKP menyediakan informasi mengenai pola 

pembelajaran yang akan dilakukan pada Program PKP. Berikut adalah 

tampilan laman Pola Pembelajaran Program PKP. 

Untuk mencermati informasi pada menu Panduan Kegiatan, ikuti langkah-

langkah berikut. 

 

 

Isi Panduan yang dipilih 

Navigasi ke halaman sebelum/selanjutnya 

Daftar isi Panduan 
Kegiatan 

Klik Panduan Kegiatan 
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1) Klik pengumuman dan berita 

 
 

2) Mencermati video pola pembelajaran PKP 

 

 
 
 
 
 

Klik Play button untuk 

mencermati video 

Klik Pola Pembelajaran Program PKP 

Klik untuk memperbesar tampilan video 
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d. Video Call Pendampingan PKP Online 
 
Video Call merupakan fasilitas yang disediakan untuk melakukan komunikasi 

secara synchronous. Komunikasi synchronous adalah komunikasi dua arah 

secara langsung (real time) dalam waktu yang sama secara online.  Untuk 

melakukan video call harus disepakati dulu kelas meeting (waktu membuka 

video di kelas online) agar semua orang dapat terhubung dengan video call. 

Dengan video call fasilitator dan peserta dapat berkomunikasi langsung baik 

suara (audio) maupun video menggunakan fasilitas microphone dan web 

camera yang ada di laptop maupun komputer yang terhubung internet di kelas 

pendampingan online.  

2. Unit Pembelajaran 

Peserta pada kegiatan PKB melalui PKP berbasis zonasi diwajibkan 

mempelajari 2 unit yang telah dipilih sebelum pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan analisis UN/US.  

 

Unit pembelajaran yang akan tampil pada kelas pendampingan online adalah 

unit pembelajaran yang telah dipilih dan akan dipelajari oleh guru sasaran. 

Terdapat 2 jenis unit pembelajaran, yaitu unit pembelajaran yang 
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dikembangkan berdasarkan UN/USBN, dan unit pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan US/non UN. Untuk unit pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan US/non UN, maka aktivitas analisis soal diganti 

dengan aktivitas Aplikasi Dunia Nyata.  

Berikut adalah nama kegiatan dan aktivitas online yang akan dilakukan oleh 

peserta.  

Nama Kegiatan Aktivitas Online Keterangan 

- Analisis Soal UN/USBN 

- Aplikasi Dunia Nyata 

• Melakukan analisis 

soal dengan menjawab 

atau mengisi kolom 

isian secara online 

• Mencermati hasil 

analisis soal 

Contoh menganalisis Soal 

UN/USBN ini dapat diterapkan 

ketika melakukan kegiatan 

pengembangan penilaian HOTS, 

Saudara dapat berlatih dengan 

peserta dengan mencoba soal 

UN/USBN yang berbeda.  

Melalui kegiatan ini diharapkan 

peserta dapat mengembangkan 

soal yang setara dengan soal 

UN/USBN sehingga dapat 

meningkatkan kualitas mutu 

siswa. 

Aktivitas Pembelajaran 

dan Penilaian 

• Mencermati tahapan 

aktivitas pembelajaran 

yang disediakan dalam 

unit dalam bentuk 

infographis atau teks 

• Mencermati informasi 

mengenai LKPD yang 

digunakan 

Aktivitas pembelajaran di unit 

dapat dijadikan inspirasi ketika 

membuat desain pembelajaran 

dan mempraktekkan 

pembelajaran dengan KD yang 

sama. 

Materi Unit Pembelajaran • Mencermati materi 

yang disediakan dalam 

unit pembelajaran  

Materi dalam unit dapat 

dijadikan sumber pembelajaran 

ketika membuat desain, 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Keterangan 

• Menjawab pertanyaan 

formatif terkait materi 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan praktik 

pembelajaran. 

Pembahasan Soal 

UN/USBN 

• Menjawab soal 

• Mencermati 

pembahasan soal 

Pembahasan soal dapat 

digunakan sebagai referensi 

pembahasan soal. 

Pengembangan Penilaian • Mencermati materi 

yang disediakan dalam 

unit pembelajaran  

• Menjawab pertanyaan 

formatif terkait materi 

Materi yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran umum dalam 

mengembangkan penilaian 

yang berorientasi HOTS.  

LKPD dan Materi 

Penunjang 

• Mengunduh format 

LKPD yang digunakan 

dalam unit 

• Mengunduh materi 

atau unit pembelajaran 

Bahan yang disajikan untuk 

mendukung pembelajaran. 

Refleksi Unit • Menuangkan hasil, 

kendala, dan atau 

pengalaman terkait 

dengan unit yang 

dipelajari 

Hasil refleksi peserta dapat 

dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi GI dalam 

memfasilitasi pembelajaran. 
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Berikut adalah tampilan unit pembelajaran pada kelas pendampingan online. 

 
  
Pada saat melakukan kegiatan pembelajaran di unit, Saudara akan 

menemukan berbagai macam kegiatan online, baik yang bersifat interaktif 

atau pasif. Berikut adalah penjelasan mengenai fitur atau menu yang tampil 

dalam kegiatan pembelajaran online.   

a. Tampilan awal laman Aktivitas 

 

 Klik untuk ke slide 

sebelum/berikutnya 

Menunjukkan posisi slide yang 
sedang tampil pada bar 

Klik untuk memperbesar 

tampilan slide 
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b. Laman Aktivitas yang berbentuk kolom isian  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ketikkan kata kunci 
jawaban pada kotak kosong  

Klik Check untuk melihat hasil 

Klik Show Solution untuk 
melihat jawaban yang benar 

Klik Retry untuk mencoba menjawab 
kembali kolom isian yang kosong 
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Jika tombol yang dipilih Show Solution, maka tampilan yang akan muncul 
adalah sebagai berikut. 

 
 
 

c. Laman Aktivitas yang berbentuk pertanyaan untuk memilih 

pernyataan   

 
 
 
 
 

 

 Jawaban yang benar 

Pilih opsi yang dirasa benar dengan meng-
klik salah satu opsi yang disediakan 
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Jika pernyataan yang dipilih salah, maka tampilannya akan seperti berikut. 

 
 
 
 

 

Jika pernyataan yang dipilih benar, maka tampilannya akan seperti berikut. 

 
 
 

 

Memilih opsi pernyataan dan dinyatakan salah 

opsi pernyataan yang dipilih benar 
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d. Laman Aktivitas yang berbentuk Single Choice 

 
 
 
 

 

Setelah tombol Check di klik, dan pernyataan yang dipilih salah, maka akan 

tampil penjelasan mengenai jawaban yang dipilih seperti berikut. 

 
 
 

Pilih opsi yang dirasa benar dengan meng-
klik salah satu opsi yang disediakan 

Klik tombol Check untuk 
mengetahui jawaban yang benar 

Opsi yang dipilih salah, kemudian muncul 
penjelasan mengenai opsi yang dipilih 
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Setelah tombol Check di klik, dan pernyataan yang dipilih benar, maka akan 

tampil penjelasan mengenai jawaban yang dipilih seperti berikut. 

 
 
 
 
e. Laman Aktivitas yang berbentuk kartu bergambar 

 
 
 
 

 

Klik  Turn untuk melihat 
pembahasan soal 

Klik  untuk membuka 
kartu selanjutnya 

Opsi yang dipilih benar 
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Jika tombol Turn di klik, maka akan muncul penjelasan seperti berikut. 

 
 

 
 
 
f. Laman Aktivitas yang berbentuk Multiple Choice 

 
 
 
 

 
Setelah tombol Check di klik, dan pernyataan yang dipilih salah, maka akan muncul 
tampilan seperti berikut. 

Penjelasan 
mengenai gambar 

Pilih opsi yang dirasa benar dengan meng-
klik salah satu opsi yang disediakan 

Klik tombol Check untuk 
mengetahui jawaban yang benar 
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Setelah tombol Show solution di klik, dan pernyataan yang dipilih salah, maka akan 
muncul tampilan seperti berikut. 

 
 

 
  

Opsi yang dipilih salah Klik tombol Retry untuk 
mencoba menjawab kembali 

Klik tombol Show solution untuk 
melihat jawaban yang benar 

Opsi yang benar 
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g. Folder LKPD dan Materi Penunjang 

Pada unit pembelajaran, Saudara akan menemukan folder yang berisi 
beberapa file (dalam format word atau pdf) sebagai bahan penunjang 
pembelajaran pada unit tersebut seperti tampilan berikut. 

 
 

Setelah di klik, maka akan muncul tampilan seperti berikut. 

 

 
 
 
h. Refleksi Unit 

Pada kegiatan ini, peserta diminta untuk merefleksikan apa yang telah 

dipelajari dari unit melalui tulisan di Blog Refleksi. Blog refleksi hasil 

kegiatan pembelajaran berupa pengalaman belajar yang dialami oleh 

peserta pada unit yang dipelajari. Blog ini dapat diakses oleh GI untuk 

mengetahui pengalaman apa yang didapat oleh peserta selama mengikuti 

Klik salah satu file LKPD untuk 
mengunduh 1 file yang dipilih, atau 

Mengatur penamaan 
file/folder yang akan disimpan 

Klik tombol ini untuk mengunduh 1 
folder LKPD dan Materi Penunjang 

Klik untuk menyimpan 
File/Folder di komputer 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 28 

kegiatan pembelajaran pada unit tersebut. Untuk melihat hasil refleksi 

peserta, Saudara dapat mengikuti langkah berikut. 

1) Klik Refleksi Unit 

 
 

2) Laman Refleksi Unit 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klik pada nomor untuk 
menuju ke halaman yang 
diinginkan 
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3. Kegiatan IN-1 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada kegiatan In-

1.  

 
 
Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Panduan Pendampingan 

Kepala 

Sekolah/Pengawas 

Sekolah pada Program 

PKP Berbasis Zonasi 

• Mencermati pola 

pendampingan yang 

akan dilakukan oleh 

Kepala 

Sekolah/Pengawas 

Sekolah pada Program 

PKP Berbasis Zonasi 

Informasi yang disampaikan 

adalah informasi terkait dengan 

pola pendampingan yang akan 

dilakukan oleh Kepala 

Sekolah/Pengawas Sekolah 

pada Program PKP Berbasis 

Zonasi.  

Informasi ini juga harap 

disampaikan kepada Pengawas 

Sekolah yang bertugas sebagai 

pendamping, baik pada 

kegiatan IN, maupun pada 

kegiatan ON. 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Kebijakan Program PKB 

melalui PKP Berbasis 

Zonasi 

• Mengunduh file materi 

• Mencermati materi 

mengenai kebijakan  

Program PKB melalui 

PKP Berbasis Zonasi 

melalui tampilan 

PowerPoint. 

Materi yang disajikan adalah 

materi terkait dengan Program 

PKB melalui PKP Berbasis 

Zonasi. Materi ini diharapkan 

dapat memberikan gambaran 

umum mengenai Program PKP, 

mekanisme dan standar 

penyelenggaraan, serta 

penilaian yang digunakan. 

Integrasi PPK dan GLN 

dalam Pembelajaran 

Berbasis Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) 

• Mencermati video 

pembelajaran  

Video pembelajaran memuat 

penjelasan mengenai PPK dan 

GLN, serta contoh penerapan 

PPK dan GLN dalam proses 

pembelajaran. 

Konsep Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) 

• Mencermati materi 

yang disediakan dalam 

unit pembelajaran  

• Menjawab pertanyaan 

formatif terkait materi 

Materi yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran umum kepada 

peserta terkait dengan konsep 

HOTS. 

Umpan balik akhir 

kegiatan In-1 

• Mengisi instrumen 

umpan balik  

Guru Inti: 

• Melihat hasil umpan 

balik peserta 

Instrumen umpan balik adalah 

alat untuk mengetahui reaksi 

peserta terkait dengan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan pada kegiatan In. 

Melalui instrumen ini, GI dapat 

mengetahui reaksi peserta, apa 

yang mereka pahami, dan apa 

yang ingin mereka pelajari 

selanjutnya. 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Format Instrumen 

Pendampingan KS/PS 

• Mengunduh semua 

format instrumen 

pendampingan KS/PS 

• Format instrumen 

pendampingan yang 

digunakan disesuaikan 

dengan kegiatan yang sedang 

berlangsung. Setiap kegiatan 

memiliki format instrumen 

pendampingan yang 

berbeda-beda. 

 • Mengunduh Format 

Monitoring dan 

Penilaian Hasil 

Belajar/Tagihan 

• Format Monitoring dan 

Penilaian Hasil 

Belajar/Tagihan adalah kartu 

pembimbingan peserta 

kepada GI terkait dengan 

tagihan yang telah 

dikerjakan. 

 
Pada akhir kegiatan In-1, peserta diminta untuk mengisi umpan balik akhir 

kegiatan In-1. Untuk mengetahui reaksi peserta, Saudara dapat mengikuti 

tahapan berikut.  

 Klik umpan balik akhir kegiatan In-1 
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Setelah masuk ke laman utama Umpan Balik Akhir Kegiatan In-1, maka 

akan muncul tampilan berikut. 

 
 
 

Setelah di klik tombol View All Responses, maka akan muncul tampilan 

berikut. 

 

Keterangan:  
smiley_1 smiley_2 smiley_3 smiley_4 smiley_5 

 

 
  

Klik View All Responses untuk 
melihat respon peserta  
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4. Kegiatan IN-2 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada menu 

kegiatan In-2. 

 

Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Pengembangan Desain 

Pembelajaran 

Berorientasi HOTS 

• Mencermati materi 

dan contoh 

pengembangan desain 

pembelajaran 

berorientasi HOTS 

•  Mencermati video 

pembelajaran 

Materi yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran umum 

mengembangkan desain 

pembelajaran berorientasi 

HOTS. 

Model-model 

Pembelajaran 

• Mencermati materi 

interaktif  mengenai 

model-model 

pembelajaran 

Materi yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran umum mengenai 

model-model pembelajaran 

yang dapat diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas. 

Pengembangan Penilaian • Mencermati materi 

interaktif  mengenai 

Materi yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

pengembangan 

penilaian 

gambaran umum mengenai 

pengembangan penilaian. 

Tagihan Kegiatan In-2 • Mencermati informasi 

dan petunjuk 

mengenai tagihan yang 

harus dikerjakan dan 

dikirim pada kegiatan 

In-2. 

Informasi yang disajikan adalah 

informasi mengenai tagihan 

yang harus dikerjakan dan 

dikirimkan oleh peserta pada 

Kegiatan In-2. 

Bahan Pembelajaran 

Kegiatan In-2 

• Mengunduh file 

tagihan dan bahan 

pembelajaran. 

File format tagihan yang harus 

dikerjakan oleh peserta pada 

kegiatan In-2. 

Umpan balik akhir 

kegiatan In-2 

• Mengisi instrumen 

umpan balik  

 

Guru Inti: 

• Melihat hasil umpan 

balik peserta 

(penjelasan dilihat 

pada Kegiatan In-1, 

hal.32) 

Instrumen umpan balik adalah 

alat untuk mengetahui reaksi 

peserta terkait dengan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan pada kegiatan In. 

Melalui instrumen ini, GI dapat 

mengetahui reaksi peserta, apa 

yang mereka pahami, dan apa 

yang ingin mereka pelajari 

selanjutnya. 
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5. Kegiatan ON-1 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada menu 

kegiatan On-1. 

 

Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

RPP • Mencermati materi 

interaktif mengenai 

penyusunan RPP 

• Menjawab pertanyaan 

formatif mengenai RPP 

untuk memperdalam 

materi. 

Materi yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran umum dalam 

menyusun RPP. 

Forum Tanya Jawab • Berdiskusi secara 

online terkait dengan 

materi atau kegiatan 

yang sedang dilakukan. 

 

Guru Inti: 

Peserta diharapkan aktif dalam 

memanfaatkan Forum Tanya 

Jawab ini untuk saling berbagi 

pengalaman, ide,  gagasan atau 

bertanya terkait materi atau 

kegiatan. 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Memberikan komentar 

atau penguatan terhadap 

hasil diskusi peserta. 

Guru Inti dapat memberikan 

penguatan terkait yang sedang 

di diskusikan oleh peserta. 

Tagihan Kegiatan On-1 • Mencermati informasi 

dan petunjuk 

mengenai tagihan yang 

harus dikerjakan dan 

dikirim pada kegiatan 

On-1. 

Informasi yang disajikan adalah 

informasi mengenai tagihan 

yang harus dikerjakan dan 

dikirimkan oleh peserta pada 

Kegiatan On-1. 

Bahan Pembelajaran 

Kegiatan In-2 

• Mengunduh file 

tagihan dan bahan 

pembelajaran. 

File format tagihan yang harus 

dikerjakan oleh peserta pada 

kegiatan In-2. 

 
Berikut tahapan GI dalam memberikan komentar/penguatan dalam Forum 

Tanya Jawab yang terdapat pada menu kegiatan On-1. 

 

 
 

 

 

Klik Forum Tanya Jawab 
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Setelah di klik Forum Tanya Jawab, maka akan muncul tampilan berikut. 

 
 
Untuk memberikan komentar, silahkan pilih dan klik pada salah satu 

pertanyaan yang akan diberikan komentar. Sebagai contoh, pertanyaan yang 

ingin diberikan komentar adalah pertanyaan yang paling atas, yaitu Apa itu 

GLN? , maka akan muncul tampilan berikut. 

 

 
 
 

 

 

Daftar pertanyaan  

Klik Answer untuk memberikan 
komentar pada pertanyaan tersebut 

Klik Comment untuk memberikan 
komentar pada jawaban/respon yang 
diberikan oleh peserta lain 
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Jika yang di klik Answer, maka akan muncul tampilan berikut.  

 
 
 
 
Jika yang di klik Comment, maka akan muncul tampilan berikut.  

 
 
 

Sedangkan untuk memulai diskusi atau memberikan pertanyaan, tahapan 

yang dapat Saudara lakukan adalah. 

 

Klik tombol ANSWER untuk 
mengirimkan jawaban Saudara 

Ketik jawaban Saudara pada kolom ini 

Klik tombol ADD COMMENT 
untuk mengirimkan jawaban 
Saudara 

Ketik jawaban Saudara pada kolom ini 

Ketik pertanyaan lengkap Saudara pada kolom ini 

Ketik judul pertanyaan yang akan Saudara tanyakan 

Klik tombo ASK THE QUESTION untuk mengirimkan pertanyaan 
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6. Kegiatan IN-3 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada menu 

kegiatan In-3. 

 

Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Tagihan Kegiatan In-3 • Mencermati informasi 

dan petunjuk 

mengenai tagihan yang 

harus dikerjakan dan 

dikirim pada kegiatan 

In-3. 

Informasi yang disajikan adalah 

informasi mengenai tagihan 

yang harus dikerjakan dan 

dikirimkan oleh peserta pada 

Kegiatan In-3. 

Bahan Pembelajaran 

Kegiatan In-3 

• Mengunduh file 

tagihan dan bahan 

pembelajaran. 

File format tagihan yang harus 

dikerjakan oleh peserta pada 

kegiatan In-3. 

Umpan balik akhir 

kegiatan In-3 

• Mengisi instrumen 

umpan balik  

 

Guru Inti: 

Instrumen umpan balik adalah 

alat untuk mengetahui reaksi 

peserta terkait dengan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan pada kegiatan In. 

Melalui instrumen ini, GI dapat 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

• Melihat hasil umpan 

balik peserta 

(penjelasan dapat 

dilihat pada Kegiatan 

In-1, hal.32) 

mengetahui reaksi peserta, apa 

yang mereka pahami, dan apa 

yang ingin mereka pelajari 

selanjutnya. 

 

7. Kegiatan ON-2 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada menu 

kegiatan On-2. 

 

Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Forum Tanya Jawab • Berdiskusi secara 

online terkait dengan 

materi atau kegiatan 

yang sedang dilakukan. 

 

Peserta diharapkan aktif dalam 

memanfaatkan Forum Tanya 

Jawab ini untuk saling berbagi 

pengalaman, ide,  gagasan atau 

bertanya terkait materi atau 

kegiatan. 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Guru Inti: Memberikan 

komentar atau penguatan 

terhadap hasil diskusi 

peserta. (penjelasan 

dapat dilihat pada 

Kegiatan On-1, hal.37) 

Guru Inti dapat memberikan 

penguatan terkait yang sedang 

di diskusikan oleh peserta. 

Tagihan Kegiatan On-2 • Mencermati informasi 

dan petunjuk 

mengenai tagihan yang 

harus dikerjakan dan 

dikirim pada kegiatan 

On-2. 

Informasi yang disajikan adalah 

informasi mengenai tagihan 

yang harus dikerjakan dan 

dikirimkan oleh peserta pada 

Kegiatan On-2. 

Bahan Pembelajaran 

Kegiatan On-2 

• Mengunduh file 

tagihan dan bahan 

pembelajaran. 

File format tagihan yang harus 

dikerjakan oleh peserta pada 

kegiatan On-2. 

 

8. Kegiatan IN-4 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada menu 

kegiatan In-4. 
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Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Best Practice • Mempelajari materi 

mengenai penyusunan 

Best Practice berupa 

paparan materi 

penyusunan Best 

Practice disertai 

dengan soal-soal 

formatif interaktif 

untuk memperkuat 

pemahaman materi. 

Materi yang disajikan 

diharapkan dapat memberikan 

gambaran umum mengenai 

penyusunan Best Practice yang 

baik. 

Tagihan Kegiatan In-4 • Mencermati informasi 

dan petunjuk 

mengenai tagihan yang 

harus dikerjakan dan 

dikirim pada kegiatan 

In-4. 

Informasi yang disajikan adalah 

informasi mengenai tagihan 

yang harus dikerjakan dan 

dikirimkan oleh peserta pada 

Kegiatan In-4. 

Bahan Pembelajaran 

Kegiatan In-4 

• Mengunduh file 

tagihan dan bahan 

pembelajaran. 

File format tagihan yang harus 

dikerjakan oleh peserta pada 

kegiatan In-4. 

Umpan balik akhir 

kegiatan In-4 

• Mengisi instrumen 

umpan balik  

 

Guru Inti: 

• Melihat hasil umpan 

balik peserta 

(penjelasan dapat 

dilihat pada Kegiatan 

In-1, hal.32) 

Instrumen umpan balik adalah 

alat untuk mengetahui reaksi 

peserta terkait dengan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan pada kegiatan In. 

Melalui instrumen ini, GI dapat 

mengetahui reaksi peserta, apa 

yang mereka pahami, dan apa 

yang ingin mereka pelajari 

selanjutnya. 
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9. Kegiatan ON-3 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada menu 

kegiatan On-3. 

 

 

Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Forum Tanya Jawab • Berdiskusi secara 

online terkait dengan 

materi atau kegiatan 

yang sedang dilakukan. 

 

Guru Inti: 

Memberikan komentar 

atau penguatan terhadap 

hasil diskusi peserta. 

(penjelasan dapat dilihat 

pada Kegiatan On-1, 

hal.37) 

Peserta diharapkan aktif dalam 

memanfaatkan Forum Tanya 

Jawab ini untuk saling berbagi 

pengalaman, ide,  gagasan atau 

bertanya terkait materi atau 

kegiatan. 

Guru Inti dapat memberikan 

penguatan terkait yang sedang 

di diskusikan oleh peserta. 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Tagihan Kegiatan On-3 • Mencermati informasi 

dan petunjuk 

mengenai tagihan yang 

harus dikerjakan dan 

dikirim pada kegiatan 

On-2. 

Informasi yang disajikan adalah 

informasi mengenai tagihan 

yang harus dikerjakan dan 

dikirimkan oleh peserta pada 

Kegiatan On-3. 

Bahan Pembelajaran 

Kegiatan On-3 

• Mengunduh file 

tagihan dan bahan 

pembelajaran. 

File format tagihan yang harus 

dikerjakan oleh peserta pada 

kegiatan On-3. 

 

10. Kegiatan IN-5 

Berikut rangkaian kegiatan kelas Pendampingan PKP Online pada menu 

kegiatan On-3. 

 

Kegiatan pembelajaran pada menu ini adalah: 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Tagihan Kegiatan In-5 • Mencermati informasi 

dan petunjuk 

mengenai tagihan yang 

Informasi yang disajikan adalah 

informasi mengenai tagihan 

yang harus dikerjakan dan 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

harus dikerjakan dan 

dikirim pada kegiatan 

In-5. 

dikirimkan oleh peserta pada 

Kegiatan In-5. 

Umpan balik akhir 

kegiatan In-5 

• Mengisi instrumen 

umpan balik  

 

Guru Inti: 

• Melihat hasil umpan 

balik peserta 

(penjelasan dapat 

dilihat pada Kegiatan 

In-1, hal.32) 

Instrumen umpan balik adalah 

alat untuk mengetahui reaksi 

peserta terkait dengan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan pada kegiatan In. 

Melalui instrumen ini, GI dapat 

mengetahui reaksi peserta, apa 

yang mereka pahami, dan apa 

yang ingin mereka pelajari 

selanjutnya. 

 

11. Evaluasi 

Pada akhir kegiatan Program PKP Berbasis Zonasi, peserta akan diminta untuk 

melakukan evaluasi, yaitu dengan mengisi instrumen Evaluasi Fasilitator 

(Guru Inti) dan Evaluasi Penyelenggaraan yang terdapat pada menu Laporan. 

 
 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Evaluasi Fasilitator • Mengisi Evaluasi 

fasilitator (Guru Inti) 

Hasil evaluasi dijadikan bahan 

masukan terhadap penyajian 

dan pembimbingan yang 

dilakukan oleh Guru Inti selama 

pelatihan 
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Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Evaluasi 

Penyelenggaraan 

• Mengisi Evaluasi 

Penyelenggaraan  

Hasil evaluasi dijadikan sebagai 

bahan masukan terhadap 

pelaksanaan diklat yang 

diselenggarakan oleh Satuan 

Pendidikan pelaksana kegiatan. 
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BAB III PENILAIAN  

Selama dan setelah melaksanakan tugas sebagai Guru Inti pada Program PKP 

Berbasis Zonasi, Guru Inti diminta untuk memberikan penilaian terhadap GS. 

Hasil penilaian yang diberikan, diminta untuk dituangkan ke dalam format dan 

dikirimkan ke tempat yang telah disediakan. 

 

Nama Kegiatan Aktivitas Online Peserta Keterangan 

Laporan  Guru Inti: 

Mencermati informasi 

terkait dengan laporan 

yang harus dibuat dan 

dikirimkan oleh GI 

Informasi terkait laporan yang 

harus dibuat dan dikirimkan 

oleh GI selama dan setelah 

melaksanakan fasilitasi pada 

Program PKP Berbasis Zonasi 

Format Laporan 

Administrasi 

Guru Inti: 

Mengunduh daftar 

laporan yang harus 

dibuat dan dikirimkan 

oleh GI 

Daftar laporan GI selama dan 

setelah melaksanakan fasilitasi 

pada Program PKP Berbasis 

Zonasi 

Portfolio Tagihan Peserta • Mengunggah tagihan 

Guru Inti: 

• Mengecek dan atau 

memberikan umpan 

balik terhadap tagihan 

peserta. 

Daftar tagihan yang harus 

dikirim sesuai dengan tagihan 

yang terdapat Pedoman 

Program PKP Berbasis Zonasi 

 



Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi 
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
 

 48 

Dalam hal laporan peserta (tagihan), GI memiliki tugas untuk mengecek 

kelengkapan tagihan yang diunggah oleh GS. Berikut adalah langkah-langkah 

untuk mengecek tagihan di Portofolio peserta. 

 

 

Setelah muncul laman berikut, pilih dan klik Submitted portfolio: … 

 
 : 
 : 

 
 
 

 

 

 

 

 

Klik tombol Portfolio Tagihan Peserta 
untuk mengecek tagihan GS 

Klik tombol Submitted portfolio: … 
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Selanjutnya akan muncul tampilan berikut.  

 
 
 
 

A. Penilaian dalam Proses Pembelajaran 

Selama proses pembelajaran berlangsung, GI diminta untuk memberikan 

penilaian terhadap GS. Aspek yang dinilai mencakup sikap dan keterampilan. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen non-tes melalui 

pengamatan dan barang bukti (tagihan) selama kegiatan berlangsung dengan 

menggunakan format penilaian yang sudah disediakan pada sistem. Informasi 

terkait penilaian yang harus diberikan oleh GI, dapat diperoleh pada menu 

Laporan. 

 

Tagihan yang 
diunggah oleh GS 

Ketik komentar di kolom 
ini 

Klik Save comment untuk memberikan 
komentar terhadap tagihan yang dikirim 

Klik tombol Laporan  
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Maka akan muncul informasi berikut. 

 

Kemudian untuk format penilaian yang digunakan pada Program PKP ini 

dapat diunduh pada folder Format Laporan Administrasi. 

 

Maka akan muncul daftar format berikut. 

 

 

 

B. Penilaian dalam SimPKB 

Setelah GI melakukan penilaian dan menuangkannya dalam format penilaian 

yang telah disediakan, selanjutnya GI dapat memasukkan hasil penilaian GS ke 

SimPKB. 

 

 

Klik tombol Format 
Laporan Administrasi 

Klik tombol salah satu file 
untuk mengunduh file 

Klik tombol Download folder untuk 
mengunduh semua file yang ada dalam 
folder Format Laporan Administrasi 
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1. Memasukkan Penilaian Peserta 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan penilaian peserta 

kelas oleh guru inti: 

1) Pada laman Kelola Kelas Guru Sasaran akan ditampilkan daftar kelas 

yang diampu, Pastikan kelas yang akan dilakukan penilaian sudah 

berstatus "Kelas Dimulai". 

  

2) Pilih kelas yang akan dinilai, klik tombol opsi  lalu pilih opsi 

"Penilaian". 

 
 

 

3) Klik ikon kehadiran (gambar persegi) untuk mencentang kehadiran. 

Setelah muncul tanda centang isikan nilai ketrampilan dan nilai sikap 

pada kolom instrumen penilaian yang sudah disediakan sistem (Isian 

nilai antara 0 sampai 100). 
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Catatan : 

• Nilai Sikap dan Nilai Ketrampilan tidak bisa diisi sebelum klik 

centang kehadiran. 

• Nilai Akhir dan Predikat, hasil perhitungan dan konversi oleh 

sistem berdasarkan isian Nilai Sikap, Nilai Ketrampilan dan Nilai 

Tes Akhir. 

Perhitungan Nilai Akhir (NA) menggunakan rumus sebagai berikut: 

NA = [{(NS x 40%)+(NK x 60%)} x 70%]+[TA x 30%] 

NA = Nilai Akhir 

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang dinilai) 

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari nilai keterampilan semua tagihan 

ditambah nilai dari Pengawas)  

TA = Nilai Tes Akhir 

Adapun predikat yang dipakai adalah sebagai berikut:  

Angka Predikat 

> 90 – 100 Amat Baik 

> 80 – 90 Baik 

> 70 – 80 Cukup 

> 60 – 70 Sedang 

< 60 Kurang 

 

4) Ulangi langkah diatas untuk melakukan penilaian kelas diklat yang 

diampu lainnya. 
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2. Melihat Hasil Penilaian Peserta 

Berikut langkah untuk melihat Hasil Penilaian Peserta Diklat Guru Sasaran:  

1) Klik ikon opsi ( ) . Pilih opsi Hasil Penilaian. 
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BAB III LAPORAN AKADEMIS DAN ADMINISTRATIF  

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Guru Inti pada Program PKP Berbasis 

Zonasi, Guru Inti diminta untuk membuat dan mengirimkan laporan, baik 

laporan akademis, maupun laporan administratif sesuai dengan daftar laporan 

yang diinformasikan pada menu Laporan berikut. 

 
 

 
 

Klik tombol Laporan 

Daftar laporan yang 
harus dikirim 

Klik Add submission 
untuk mengunggah 
laporan 
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Maka akan muncul tampilan berikut. 

  

 

 

 

 

2. Pilih file yang 
akan diunggah 

3. Klik Choose/Pilih 

1. Klik Choose File 

4. Klik Upload this file 

Pastikan nama file 
sudah muncul disini 

Klik tombol panah ini 
untuk mengunggah 
laporan 
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Jika pada kolom File submissions sudah muncul ikon seperti berikut, 

selanjutnya pilih Save changes untuk mengunggah laporan. 

 

 

 

 

 

• Untuk mengirimkan file laporan yang lain, pilih tombol Edit 

submission, kemudian ulangi tahapan yang dijelaskan pada halaman 52. 

• Jika semua file laporan sudah diunggah, jangan lupa untuk pilih dan klik 

tombol Submit assignment untuk mengirimkan laporan fasilitasi. 

• Jika GI sudah terlanjur meng-klik Submit assignment padahal laporan 

belum semuanya diunggah, maka ikuti langkah berikut agar dapat 

mengunggah laporannya kembali. 

 

Klik Save changes untuk 
mengunggah laporan 

File yang dikirim sudah 
terunggah 

Klik Edit submission untuk 
mengirimkan file laporan yang lainnya Klik Submit assignment 

jika semua file laporan 
sudah diunggah 
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Klik View all submissions 

Klik Edit 

Klik Revert the submission to draft 

Jika Status laporan Draft (not submitted) 
maka laporan dapat ditambah kembali 
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