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INSTRUMEN  

 

A. Instrumen Wawancara Guru  

No Aspek Indikator Pertanyaan 
1.  Lesson Plan 

baik dan 
berkualitas  

1. Terdapat kesinambungan 
tujuan antara standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, hasil belajar, dan 
indikator hasil belajar 
siswa.  
 

1. Apa manfaat dari 
perencanaan pembelajaran? 

2. Bagaimana anda 
merumuskan SK dan KD? 

3. Bagaiman anda merumuskan 
tujuan pembelajaran? 

4. Bagaiman anda merumuskan 
inikator hasil belajar? 

5. Apakah sudah 
bersinambungan anatara SK 
KD tujuan dan Indikator 
yang anda buat? 

2. Terdapat kesesuaian 
antara aktifitas pengajaran 
dan indikator hasil belajar 
siswa 

1. Bagaimana anda 
menyesuaikan aktifitas 
pengajaran dengan indkator 
hasil belajar? 

3. Gambaran dan desain 
Lesson Plan mengikuti 
pola kerja otak, sedangkan 
aktifitas pembelajaran 
mewakili gaya belajar 
siswa dan kecerdasan 
siswa, yang memiliki 
indikator penilaian 
autentik berbasis proses 

1. Bagaiman menyusun Lesson 
Plan dengan mengikuti pola 
kerja otak? 

2. Apakah anda mengetahui 
kecerdasan pada siswa yang 
anda ampu? 

3. Bagaimana penyusunan 
indikator penilaian autentik 
berbasis proses? 

2.  Komponen 
Lesson Plan 

1. Header  terdiri dari 
identitas dan 
silabus 

1. Apakah Lesson Plan anda 
telah menuliskan identitas? 

2. Apakah saja yang ditulis 
pada bagian silabus? 

2. Content 
(isi) 

a. Apersepsi  1. Bagaimana penyusunan 
apresiasi pada Lesson Plan? 

 b. (zona alfa, 
warmer, 
pre-teach, 
dan scene 
setting) 

1. Bagaimana penyusunan zona 
alfa, warmer, pre-teach dan 
scene setting yang sesuai 
dengan kecerdasan anak? 

c. Strategi 
mengajar 

1. Bagaiman menyusun srategi 
mengajar agar sesuai 
kecerdasan siswa dan gaya 
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No Aspek Indikator Pertanyaan 
belajar siswa? 

   d. Prosedur 
aktivitas 

1. Bagaimana langkah anda 
dalam menyusun prosedur 
aktivitas agar sesuai dengan 
gaya belajar anak? 

e. Teaching 
aids 

1. Apakah anda telah 
mencantumkan Teching Aids 
sesuai kecerdasan? 

f. Sumber 
belajar 

1. Dari mana anda mendapatkan 
sumber belajar? 

2. Apakah anada 
mengembangkan materi 
berdasarkan sumber belajar? 

g. Proyek  1. Bagaiman membuat 
pembelajarn yang 
menghasilkan proyek? 

3. Footer 
atau 
penutup 

terdiri dari 
rubrik 
penilaian dan 
komentar guru. 
Komentar guru 
dapat berupa 
masalah, ide 
baru, dan 
momen 
spesial. 
 

1. Bagaiman anda menuliskan 
rubrik penilaian? 

2. Apa saja isi dari rubrik 
komentar guru? 

3.  Proses 
Penyusuna
n Lesson 
Plan 

1. Lesson Plan  
Guru harus membuat 
perencanaan 
pembelajaran.  

 

1. Apakah anda rutin menyusun 
Lesson Plan ? 

2. Apakah anda menyusun 
Lesson Plan sendiri? 

3. Berapa kali anda menyusun 
Lesson Plan dalam satu 
semester? 

  2. Konsultasi  
Guru harus 
mendiskusikan rencana 
pembelajaran kepada 
Supervisor atauu 
konsultan sbelum 
mengajar. 

 

1. Apakah anda melakukan 
konsultasi Lesson Plan yang 
anda buat kepada Suppervisor 
(GA) ? 

3. Observasi  
Supervisor atau 
konsultan mengamati 

1. Apakah Supervisor dan 
konsultan rutin melakukan 
tinjauan dalam pembelajarnr? 



71 
 

No Aspek Indikator Pertanyaan 
secara langsung proses 
belajar di dalam kelas 
atau dilingkungan lain  

4. Umpan balik  
 Guru meminta konsultan 
atau Supervisor untuk 
menjalaskan hasil 
observasi terhadap proses 
belajar. Terjadi dialog 
dan interaksi yang intens 
antara guru dan konsultan 
untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi 
dalam proses balajar dan 
menemukan gaya 
mengajar maupun gaya 
belajar yang cocok 

1. Apakah Supervisor 
menjelaskan hasil 
observasinya? Dan 
memberikan masukan?  
 
  

4.  Kendala  1. Apa saja kendala yang ada 
rasakan dalam penyusunan 
Lesson Plan berbasis MI 

5. Solusi  1. Bagaimana menurut anda, 
implementasi penyususnan 
yang tepat agar kendala 
tersebut dapat diatasi? 

 

B. Instrumen Wawancara Kepala Sekolah  

1. Kurikulum 

a) Kurikulum apakah yang digunakan di sekolah ini? 

Jawab :  

b) Apakah pembelajaran di sekolah ini telah sesuai dengan kurikulum tersebut? 

Jwab :  

2. Lesson Plan berbasis Multiple intigences 

a) Menurut Bapak, apa fungsi guru menyusun Lesson Plan? 

Jawab :  

b) Apakah semua Bapak/Ibu guru MIM PK Kartasura selalu membuat Lesson 

Plan? 

Jawab :  
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c) Pak, apakah guru di MIM PK Kartasura harus menyusun Lesson Plan setiap 

hari ?”  

Jawab : 

d) Apa alasan bapak mewajibkan hanya 10 Lesson Plan? padahal kalau guru 

seharusnya menyusun perencanaan setiap hari”. 

Jawab :  

e) Lalu, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran tanpa Lesson Plan setiap 

hari?” 

Jawab : 

f) Sebagai kepala sekolah, apa peran Bapak dalam penyusunan Lesson Plan 

guru? 

Jawab :  

g) Apa peran GA kaitanyya dengan penyusunan Lesson Plan? 

Jawab :  

h) Bagaimanakah format khusus dalam penyusunan Lesson Plan di MIM PK 

Kartasura? 

Jawab :  

i) Apakah Bapak/Ibu guru telah menyusun Lesson Plan sesuai dengan 

sistematika yang ditentukan dalam format tersebut?  

Jawab :  

j) Menurut bapak bagaimana implementasi penyusunan Lesson Plan oleh guru 

di MIM PK Kartasura? 

Jawab :  

k) Apa manfaat dari MIR? 

Jawab :  

l) Apakah guru telah mengetahui hasil MIR ? 

Jawab :  

m) Kapan Tes MIR dilaksanakan ? 

Jawab :  
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n) Menurut Bapak/Ibu apa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian 

penyusunan Lesson Plan berbasis MI di MIM PK Kartasura? 

Jawab : 

o) Menurut Bapak/Ibu bagaimana solusi dalam menghadapi kendala penyusunan 

Lesson Plan berbasis MI di MIM PK Kartasura? 

Jawab : 

 

C. Instrumen Wawancara Guardian Angel 

1. Lesson Plan berbasis Multiple Intallagances 

a) Apa peranan Guardian Angel (GA) dalam menyusun Lesson Plan? 

Jawab :  

b) Bagaimanakah format khusus dalam penyusunan Lesson Plan di MIM PK 

Kartasura? 

Jawab :  

c) Berapa kali guru harus menyusun Lesson Plan dan berkonsultasi dengan 

Guardian Angel (GA)? 

Jawab :  

d) Apakah ada guru yang copy paste Lesson Plan? 

Jawab : 

e) Apakah guru kelas 2A, 2B dan 2C mengetahui kecerdasan siswa? Apa 

manfaatnya? 

Jawab : 

f) Menurut Guardian Angel (GA) bagaimana implementasi penyusunan 

Lesson Plan oleh guru di MIM PK Kartasura?  

Jawab :  

g) Apakah di lesson plan tida mencantumkan tujuan ? 

Jawab  :  

h) Apa maksud dari scane setting? Bagaiman merumuskannya? 

Jawab :  

i) Apa tugas Guardian Angel Kaitannya dengan perencanaan pembelajaran? 

Jawab :  
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2. Kendala Penyusunan Lesson Plan berbasis Multiple Intallagances 

a) Menurut Guardian Angel (GA) apa kendala yang dihadapi dalam 

pengimplementasian penyusunan Lesson Plan berbasis MI di MIM PK 

Kartasura? 

Jawab : 

3. Kendala Penyusunan Lesson Plan berbasis Multiple Intallagances 

a) Menurut Guardian Angel (GA) bagaimana solusi dalam menghadapi 

kendala penyusunan Lesson Plan berbasis MI di MIM PK Kartasura? 

Jawab :  

 

D. Instrumen Observasi Lesson  Plan 

Aspek Indikator Kelas 
2A 2B 2C 

Proses 1. Menyusun Lesson Plan    
2. Menentukan kesepakatan 
waktu 

   

3. Konsultasi    
Pembahasan 4. Scane Setting    

5. Alphazone    
6. Strategi     
7. MIA    

Pengumpulan    
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TRANSKRIP WAWANCARA DAN OBSERVASI  

1. Transkrip Wawancara Kepala Sekolah 

Nama Kepsek  : Nasrul Harahab, S.Pdi 

Tanggal   : 5 Januari 2017 

A. Kurikulum 

a) Kurikulum apakah yang digunakan di sekolah ini? 

Jawab : KTSP 

b) Apakah pembelajaran di sekolah ini telah sesuai dengan kurikulum 

tersebut? 

Jwab : Iya sesuai  

B. Lesson Plan berbasis Multiple Intallagances 

a)  Menurut Bapak, apa fungsi guru menyusun Lesson Plan? 

Jawab : Menjamin agar pembelaran (KBM) berjalan dengan lancar 

b)  Apakah semua Bapak/Ibu guru MIM PK Kartasura selalu membuat 

Lesson Plan? 

Jawab : Iya minimal 10 Lesson Plan dalam satu semseter. 

c)  Pak, apakah guru di MIM PK Kartasura harus menyusun Lesson Plan 

setiap hari ?”  

Jawab : Tidak, saya tidak mewajibkan guru membuat Lesson Plan setiap 

hari, saya hanya mewajibkan minimal 10 Lesson Plan dalam satu 

semester, yang lainnya sunah. 

d)  Apa alasan bapak mewajibkan hanya 10 Lesson Plan? padahal kalau guru 

seharusnya menyusun perencanaan setiap hari”. 

Jawab : menurut saya, guru sudah memiliki banyak tugas dan tidak 

mungkin guru mampu menyusun Lesson Plan setiap hari kecuali kalau 

copy paste, karena disini guru tidak diperbolehkan copy paste 
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e) Lalu, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran tanpa Lesson Plan 

setiap hari?” 

Jawab : menurut saya guru sudah merancang pembelajaran dalam pikiran 

mereka, guru memiliki skill yang tidak mampu ditulis dalam sebuah 

Lesson Plan,” 

f) Sebagai kepala sekolah, apa peran Bapak dalam penyusunan Lesson Plan 

guru? 

Jawab : Saya sebagai kontroling  

g) Apa peran GA kaitanyya dengan penyusunan Lesson Plan? 

Jawab : GA bertugas menilai dan menjadi tempat konsultasi/ sharing 

tentang Lesson Plan. 

h)  Bagaimanakah format khusus dalam penyusunan Lesson Plan di MIM PK 

Kartasura? 

Jawab : Diadopsi dari Munif Chatif dan sikembangkan sesuai kebijakan 

sekolah 

i)  Apakah Bapak/Ibu guru telah menyusun Lesson Plan sesuai dengan 

sistematika yang ditentukan dalam format tersebut?  

Jawab : Ya, karna sudah diminta seperti itu 

j)  Menurut bapak bagaimana implementasi penyusunan Lesson Plan oleh 

guru di MIM PK Kartasura? 

Jawab : Ya, sudah baik, namun ada beberapa guru yang terlihat kurang 

giat dalam mengumpulkan lebih dari 10 LP. 

k)  Apa manfaat dari MIR? 

Jawab : bahwa dengan adanya hasil MIR guru akan memiliki landasan 

atau gambaran dalam merancang suatu strategi pembelajaran 

l)  Apakah guru telah mengetahui hasil MIR ? 

Jawab : Iya sudah  

m)  Kapan Tes MIR dilaksanakan ? 

Jawab : MIR dilakukan sebelum masuk kelas 1, oleh tim khusus. Akan di 

tes lagi ketika naik kelas 4 
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n)  Menurut Bapak/Ibu apa kendala yang dihadapi dalam 

pengimplementasian penyusunan Lesson Plan berbasis MI di MIM PK 

Kartasura? 

Jawab : Ada beberapa guru yang jarang mengikuti pelatihan penyusunan 

Lesson Plan. 

o)  Menurut Bapak/Ibu bagaimana solusi dalam menghadapi kendala 

penyusunan Lesson Plan berbasis MI di MIM PK Kartasura? 

Jawab : Diharapkan guru saling berbagi kreatifitasnya, guru harus banyak 

membaca dan mengikuti kegitan “Guru Belajar” pada waktu yang 

ditentukan dan mengikuti kegiatan dengan baik guna membahas Lesson 

Plan. 

 

2. Transkrip Wawancara Guardian Angel 

Nama  : Dewi Maya Ayu, S. Pd 

Tanggal  : 5, 10, 12 Januari 2017  

 

A. Lesson Plan berbasis Multiple Intallagances 

a)  Apa peranan Guardian Angel (GA) dalam menyusun Lesson Plan? 

Jawab : Menjadi tempat konsultasi, pengkoordinasi Lesson Plan 

b)  Bagaimanakah format khusus dalam penyusunan Lesson Plan di MIM PK 

Kartasura? 

Jawab : Diadopsi dari Munif Chatif dan dikembangkan sesuai kebijakan 

sekolah 

c)  Berapa kali guru harus menyusun Lesson Plan dan berkonsultasi dengan 

Guardian Angel (GA)? 

Jawab : 10 Lesson Plan dalam satu semester. Yang konsultasi hanya 

beberapa tidak semua konsultasi. Tergantung guru mau apa tidak, tapi 

seharusnya guru selalu konsultasi. Walaupun sudah bisa, namun saya 

perlu melihat untuk tanda tangan pada Lesson Plan  

d)  
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e)  Apakah ada guru yang copy paste Lesson Plan? 

Hampir tidak ada, karena kemungkinan sangat sedikit untuk menjiplak 

dari orang lain. Karena setiap tahun jenis kecerdasan setiap kelas berbeda. 

f)  Apakah guru kelas 2A, 2B dan 2C mengetahui kecerdasan siswa? Apa 

manfaatnya? 

Jawab : Ya, mereka mengetahui karna hasil MIR sudah diberikan di awal. 

Harusnya guru memang sudah mengetahui. agar guru mampu merancang 

pembelajaran sesuai kondisi siswa kondisi siswa.  

g)  Menurut Guardian Angel (GA) bagaimana implementasi penyusunan 

Lesson Plan oleh guru di MIM PK Kartasura?  

Jawab : Sudah bagus, cuman perlu ditingkatkan 

h)  Apakah di lesson plan tida mencantumkan tujuan ? 

Jawab  : iya betul, di LP kita tidak mencantumkan tujuan, namun sudah 

bisa dilhat dari indikator yang susunannya ABCD. Indikator harus 

menggambarkan secara lengkap.  

i)  Apa maksud dari scane setting? Bagaiman merumuskannya? 

Jawab : Scane setting itu berisi kegiatan yang mengajak anak untuk 

masuk kedalam materi. 

j)  Apa tugas Guardian Angel Kaitannya dengan perencanaan pembelajaran? 

Jawab : tugas saya adalah mengkoreksi LP buatan guru, melakukan 

penilaian. Saya juga sering menerima sharing dan konsultasi. 

 

B. Kendala Penyusunan Lesson Plan berbasis Multiple Intallagances 

a) Menurut Guardian Angel (GA) apa kendala yang dihadapi dalam 

pengimplementasian penyusunan Lesson Plan berbasis MI di MIM PK 

Kartasura? 

Jawab : Ada beberapa guru yang telat mengumpulkan LP sehingga saya 

kesulitan untuk melakukan penilain. 
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C. Kendala Penyusunan Lesson Plan berbasis Multiple Intallagances 

a) Menurut Guardian Angel (GA) bagaimana solusi dalam menghadapi 

kendala penyusunan Lesson Plan berbasis MI di MIM PK Kartasura? 

Jawab : biasanya kendala guru sendiri kan pada penyusunan strategi dan 

MIA, nah untuk itu guru harus sharing dengan guru lain. Guru bisa rutin 

konsultasi dengan saya. Selain itu guru harus dipertegas pengumpulan 

LPnya.  

 

3. Transkrip Observasi Konsultasi Lesson Plan 

Aspek  2A 2B 2C 
Proses 1. Menyusun Lesson Plan √ √ √ 

2. Menentukan kesepakatan 
waktu 

- √ - 

3. Konsultasi - √ - 
Pembahasan  4. Scane Setting - - - 

5. Alphazone - - - 
6. Strategi  - √ - 
7. MIA - √ - 

Pengumpulan  √ √ √ 
 

Aspek Hasil Observasi 
Proses Guru menemui GA secara face to face, dan 

sharing tentang isi Lasson Plan. 
Pembahasan  Guru kelas 2B konsultasi mengenai scane setting 

dan MIA. Ternyata scane setting yang digunakan 
guru kelas 2B yang di konsultasikan sudah 
sesuai. Selain itu pembahasan mengenai MIA 
dikembangkan berdasarkan kegiatan, dan 
ternyata guru kurang mengembangkan 
kegiatannya. Pada awalnya guru hanya 
menggunkan strategi diskusi kemudian 
diperbaiki menjadi probem solving, dimana guru 
juga mengganti langkah kegiatannya.  
 

Pengumulan  Setelah selesai di perbaiki kemudian guru 
mengumpulakn sesuai jadwal. 
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4. Transkrip wawancara dengan Guru kelas 2A  

Nama  : Anitawati, S.Pdi  

Hari / Tanggal  : Selasa, 10 Januari 2017 dan 17 Januari 2017 
No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 

1.  Lesson Plan 
baik dan 
berkualitas  

1. Terdapat kesinambungan 
tujuan antara standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, hasil belajar, dan 
indikator hasil belajar siswa.  
 

1. Apa manfaat dari 
perencanaan 
pembelajaran? 

2. Bagaimana anda 
merumuskan SK dan 
KD? 

3. Bagaiman anda 
merumuskan tujuan 
pembelajaran? 

4. Bagaiman anda 
merumuskan inikator 
hasil belajar? 

5. Apakah sudah 
bersinambungan anatara 
SK KD tujuan dan 
Indikator yang anda 
buat? 

1. Lesson Plan bermanfaat 
sebagai perencanaan dan 
acuan mengajar agar 
pembelajaran berjalan 
dengan rapi dan terarah. 
Menyebapkan guru lebih 
mudah mengajar.  

2.  Saya menuliskan SK dari 
silabus, jadi saya tinggal 
mengcopy SK dari 
silabus. Silabus berasal 
dari pusat, biasanya ya 
guru harus punya silabus, 
kalau belum ada tinggal 
mengcopy silabus dari bu 
maya (supervisi sekolah).  

3. Di LP MIM PK Kartasura 
tidak mencantumkan 
tujuan. 

4. Indikator ditulis untuk 
menunjukkan sesuatu 
yang akan dicapai siswa 
dalam pembelajaran. 
Indikator pembelajaran 
berpacu pada KD yang 
dipilih jadi tinggal 
menyesuaikan dengan 
kegiatan yang akan 
dipilih. 

5. Sudah, karna SK dan KD 
tinggal mengambil, 
cuman untuk indikator 
memang harus teliti dan 
kreatif dalam menyusun.  

2. Terdapat kesesuaian antara 
aktifitas pengajaran dan 
indikator hasil belajar siswa 

2. Bagaimana anda 
menyesuaikan aktifitas 
pengajaran dengan 
indkator hasil belajar? 

1. Indikator ditulis untuk 
menunjukkan 
ketercapaian siswa, 
Indikator dilihat dari KD 
lalu dikembangkan sesuai 
kegiatan yang akan 
dilakukan. 

3. Gambaran dan desain Lesson 
Plan mengikuti pola kerja 
otak, sedangkan aktifitas 
pembelajaran mewakili gaya 
belajar siswa dan kecerdasan 
siswa, yang memiliki 
indikator penilaian autentik 
berbasis proses 

4. Bagaiman menyusun 
Lesson Plan dengan 
mengikuti pola kerja 
otak? 

5. Apakah anda 
mengetahui kecerdasan 
pada siswa yang anda 
ampu? 

1. Menyesuaikan dengan 
kecerdasan anak hasil dari 
MIR, yaitu pada bagian 
kegiatan inti.pada kegiatan 
harus mencantumkan 
kegiatan yang menunjukkan 
bahwa itu adalah bentuk 
kegiatan yang mengasah 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
6. Bagaimana penyusunan 

indikator penilaian 
autentik berbasis proses? 

kecerdasan pada kelas A. 
Namun juga harus 
mengambangkan 
kecerdasan yang lainnya. 

2. “ya, saya mengetahui, 
karena hasilMIR dibagikan 
kepada tiap kelas, dimana 
kelas 2A memiliki 
kecerdasan linguistik, 
kinestetik dan interpersonal 

3.  Komponen 
Lesson Plan 

4. Header  terdiri dari 
identitas dan 
silabus 

3. Apakah Lesson Plan 
anda telah menuliskan 
identitas? 

4. Apakah saja yang ditulis 
pada bagian silabus? 

1. Bagian identitas adalah 
nama, sekolah, nama mapel, 
kelas/semester dan tanggal 
pelaksanaan 

2. .Judul, SK, KD, Indikator, 
alokasi waktu. Menuliskan 
judul Guru bebas 
menuliskan Judul Pada LP 
asalkan sesuai dengan 
materi.  Saya menuliskan 
SK dari silabus, jadi saya 
tinggal mengcopy SK dari 
silabus. Indikator ditulis 
untuk menunjukkan 
ketercapaian siswa, 
Indikator dilihat dari KD 
lalu dikembangkan sesuai 
kegiatan yang akan 
dilakukan. Alokasi waktu 
dalam satu jam 
pembelajaran adalah 30 
menit, dalam satu 
pertemuan adalah 2 jam 
pembelajaran, jadi ketika 
saya menulis LP dengan 2 
pertemuan maka alokasi 
waktu ditulis “2 Pertemuan” 
(4 jam pembelajaran) 

5. Content 
(isi) 

Apersepsi 2. Bagaimana penyusunan 
apresiasi pada Lesson 
Plan? 

1. Masuk pada kegitan 
pendahuluan yang 
mencakup menanyakan 
kabar dan kehadiran  

 h. (zona alfa, 
warmer, 
pre-teach, 
dan scene 
setting) 

2. Bagaimana penyusunan 
zona alfa, warmer, pre-
teach dan scene setting 
yang sesuai dengan 
kecerdasan anak? 

1. Dalam memilih alhpa zhone 
di kelas saya mencari seuatu 
yang kreatif, yang mampu 
mengajak bersemangat. 
Alpha zone tidak selalu 
disesuaikan degan 
kecerdasan siswa. 
Penulisan scane setting 
scene setting, menuliskan 
scane setting harus bisa 
menuju kepada materi 
pembelajaran. Scane setting 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
tidak sesuai kecerdasan 
anak, asalkan materi sesuai 
maka scane setting bisa 
digunakan 

 
i. Strategi 

mengajar 
2. Bagaiman menyusun 

srategi mengajar agar 
sesuai kecerdasan siswa 
dan gaya belajar siswa? 

1. Menuliskan strategi harus 
kreatif, kegiatan inti 
menggambarkan strategi 
yang dipilih dan harus 
sesuai kecerdasan anak 
hasil MIR,  mencantumkan 
minimal satu kecerdasan 
yang menonjol. 

 
   j. Prosedur 

aktivitas 
2. Bagaimana langkah anda 

dalam menyusun prosedur 
aktivitas agar sesuai 
dengan gaya belajar anak? 

1. Dimulai dari mengenal 
kecerdasan siswa, 
menentukan strategi dan 
materi yang cocok dalam 
pembelajaran. 

k. Teaching 
aids 

2. Apakah anda telah 
mencantumkan Teching 
Aids? 

1. Di MIM PK tidak 
mencantumkan teaching 
aids 

l. Sumber 
belajar 

3. Dari mana anda 
mendapatkan sumber 
belajar? 

4. Apakah anada 
mengembangkan materi 
berdasarkan sumber 
belajar? 

1. Dari buku 
2. Ya tergantung, biasanya 

saya menggunakan 
beberapa buku untuk 
membuat materi 

m. Proyek  2. Bagaiman membuat 
pembelajarn yang 
menghasilkan proyek? 

1. Di MIM PK Kartasura 
masih bebas, jadi 
pembelajaran tidak harus 
menghasilkan proyek 

6. Footer 
atau 
penutup 

terdiri dari 
rubrik penilaian 
dan komentar 
guru. Komentar 
guru dapat 
berupa 
masalah, ide 
baru, dan 
momen spesial. 
 

3. Bagaiman anda 
menuliskan rubrik 
penilaian? 

4. Apa saja isi dari rubrik 
komentar guru? 

1. penilain disesuaikan 
kegiatannya apa disitu dan 
diharapkan mencaku ketiga 
ranah tercapai semua, tapi 
saya membuatnya ini 
melihat dari kegiatan yang 
ada, ketika kognitif pas 
anak anak lagi ngapain, 
begitu  

2. tidak ada rubrik komentar 
4.  Proses 

Penyusunan 
Lesson Plan 

5. Lesson Plan  
Guru harus membuat 
perencanaan pembelajaran.  

 

4. Apakah anda rutin 
menyusun Lesson Plan ? 

5. Apakah anda menyusun 
Lesson Plan sendiri? 

6. Berapa kali anda 
menyusun Lesson Plan 
dalam satu semester? 
 

1. Ya, minimal 10  
2. Ya mandiri karna untuk 

copy paste tidak mungkin, 
karna kondisi kelas beda-
beda 

3. Biasanya hannya 10 
 

  6. Konsultasi  
Guru harus mendiskusikan 
rencana pembelajaran 

2. Apakah anda melakukan 
konsultasi Lesson Plan 
yang anda buat kepada 

1. Terkadang, untuk materi 
IPA ini saya tidak 
berkonsultasi karna menurut 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
kepada Supervisor atauu 
konsultan sbelum mengajar. 

Suppervisor (GA) ? saya perencanaan yang saya 
buat sudah baik, tinggal 
menunggu hasil penilaian 
dari GA. 

7. Umpan balik  
 Guru meminta konsultan 
atau Supervisor untuk 
menjalaskan hasil observasi 
terhadap proses belajar. 
Terjadi dialog dan interaksi 
yang intens antara guru dan 
konsultan untuk 
menyelesaikan masalah 
yang terjadi dalam proses 
balajar dan menemukan 
gaya mengajar maupun 
gaya belajar yang cocok 

2. Apakah Supervisor 
menjelaskan hasil 
observasinya? Dan 
memberikan masukan?  
  

3. kalau konsultasi tergantung 
guru yang bersedia untuk 
konsultasi. Iya mbak, tapi 
untuk mapel IPA ini saya 
melakukan konsultasi 

 

4.  Kendala  2. Apa saja kendala 
yang ada rasakan 
dalam penyusunan 
Lesson Plan berbasis 
MIR? 
 

1. Terkadang memiliki 
kesusahan dalam 
memunculkan banyak 
ide, misalnya 
alfazhone, scene 
setting, strategi 
pembelajarannya harus 
mencocokkan dengan 
materi dan gaya belajar 
anak.   

5. Solusi  1. Bagaimana menurut 
anda, implementasi 
penyususnan yang tepat 
agar kendala tersebut 
dapat diatasi? 

1. Diberikan pelatihan 
dan sharing ide secara 
rutin. 
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Pertanyaan  tambahan : 

1. Darimanakah MIM PK Kartasura mencontoh Lesson Plan berbasis Multiple 

Intelligences Research ? 

Jawab : dari Munif Chatif tapi dikembangkan oleh sekolah. 

2. Apakah setiap guru mengetahui hasil MIR?  

Jwaba : Iya mengetahui, karna hasil MIR dibagikan tiap kelas.  

3. Apasaja kecerdasan yang anda munculkan dalam menuliskan MIA 

Kegiatan inti MIA 
1) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai sumber 

energi cahaya dan energi bunyi. 

2) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

3) Guru membagi alat dan bahan untuk pengamatan. 

4) Siswa diminta untuk melakukan pengamatan yaitu : 

keluar kelas mengamati cahaya  matahari, menghidupkan 

dan mematikan lampu dalam kelas,meghidupkan dan 

mematikan lilin. 

5) Siswa di minta membuat gitar mainan dengan bahan 

penggaris dan karet gelang. 

6) Guru meminta siswa untuk memainkan gitar mainannya 

kemudian mengumpulkannya. 

1. Natural  

2. Interpersonal 

3. – 

4. Kinestetik 
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Hasil Wawancara  

 

5. Transkrip wawancara dengan Guru kelas 2B 

Nama  : Dhinar Dewi Istiani, S.Pd 

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Januari 2017 dan Senin 12 Januari 2017 
No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
2.  Lesson Plan 

baik dan 
berkualitas  

1. Terdapat kesinambungan 
tujuan antara standar 
kompetensi, kompetensi 
dasar, hasil belajar, dan 
indikator hasil belajar siswa.  
 

1. Apa manfaat dari 
perencanaan 
pembelajaran? 

2. Bagaimana anda 
merumuskan SK dan 
KD? 

3. Bagaiman anda 
merumuskan tujuan 
pembelajaran? 

4. Bagaiman anda 
merumuskan inikator 
hasil belajar? 

5. Apakah sudah 
bersinambungan 
anatara SK KD 
tujuan dan Indikator 
yang anda buat? 

1. menurut saya guru jadi 
punya pedoman mengajar, 
contohnya: Pada pelajaran 
IPA sendiri sangat 
penting guru memiliki 
perencanaan karena IPA 
selalu ada obyek yang 
diamati, anak baisanya 
akan diajak untuk 
mengamati obyek yang 
ada disekitarnya, ketika 
tidak ada perencanaan 
guru akan menjadi 
kesulitan dalam 
melaksanakan 
pembelajaran. 

2.  SK dan KD diambil dari 
silabus, guru tinggal 
memilih SK yang akan 
digunakan. Di MIM PK 
tidak membuat silabus 
sendiri, silabu tetap 
berasal dari pusat. 

3. LP di MIM PK Kartasura 
tidak mencantumkan 
tujuan pembelajran, hanya 
menusliskan indikator 
yang sudah menunjukkan 
tujuan pembelajaran. 
Menurut saya seharusnya 
tujuan dan indikator itu 
terpisah, jadi ya tujuan 
tetap di cantumkan di LP.  

4. Indikator dibuat 
berdasarkan KD, tapi 
harus menggambarkan 
degan jelas kegiatan apa 
yang akan dilakukan dan 
menghasilkan siswa yang 
seperti apa, indikator 
diuat dengan syarat 
ABCD yaitu Audience, 
Behafiour, Condition, dan 
Degree 

5. Sudah, kalau 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
menyusunnya urut SK, 
KD maka nanti akan 
mempermudah meyusun 
indikator. Indikator juga 
ada syaratnya ABCD, 
disini syarat indikator 
menggantikan syarat 
tujuan pembelajaran jadi 
LP disini tidak 
mencantumkan tujuan 
pembelajaran karna sudah 
tergambar di indikator.  

2. Terdapat kesesuaian antara 
aktifitas pengajaran dan 
indikator hasil belajar siswa 

3. Bagaimana anda 
menyesuaikan 
aktifitas pengajaran 
dengan indkator hasil 
belajar? 

1. Ya guru harus kreatif 
dalam menyusun aktifitas 
pembelajaran. Indikator 
dikembangkan 
berdasarkan KD, 
penulisannya harus 
menunjukkan ABCD 
yaitu Audience, 
Behafiour, Condition dan 
Degree. 

3. Gambaran dan desain Lesson 
Plan mengikuti pola kerja 
otak, sedangkan aktifitas 
pembelajaran mewakili gaya 
belajar siswa dan kecerdasan 
siswa, yang memiliki 
indikator penilaian autentik 
berbasis proses 

7. Bagaiman menyusun 
Lesson Plan dengan 
mengikuti pola kerja 
otak? 

8. Apakah anda 
mengetahui 
kecerdasan pada 
siswa yang anda 
ampu? 

9. Bagaimana 
penyusunan indikator 
penilaian autentik 
berbasis proses? 

1. Penentuan kegiayan inti 
sesuai strategi yang 
dipilih, selain itu sesuai 
degan jenis kecerdasan 
hasil MIR. haruas 
mencantumkan 
kecerdasan yang 
menonjol namun tidak 
melupakan kecerdasan 
yang lainnya. 

2. Ya saya mengetahui 
kecerdasan kelas 2B 
adalah mat-log, 
linguistik, kinestetik dan 
interpersonal. 

3.  Komponen 
Lesson Plan 

7. Header  terdiri dari 
identitas dan 
silabus 

5. Apakah Lesson Plan 
anda telah 
menuliskan 
identitas? 

6. Apakah saja yang 
ditulis pada bagian 
silabus? 

1. Iya, saya telah 
menuliskan identitas. 
Biasanya identitas LP 
adalah nama, sekolah, 
nama bidang studi dan 
tanggal pelaksanaan. 

2. Judul, SK KD dan 
indikator, kalau judul 
Judul harus dibuat 
menarik bahkan boleh 
menggunakan bahasa 
yang tidak formal, 
asalkan menggambarkan 
materi yang akan 
dipelajari. SK diambil 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
dari silabus, guru 
tinggal memilih SK 
yang akan digunakan. 
Saya melihat dari 
silabus, jumlah KD 
yang diambil tergantung 
banyaknya materi dan 
bentuk kegiatan yang 
akan diberikan. Alokasi 
waktu satu pertemuan 
terdiri dari dua jam 
pelajaran atau bisa 
ditulis satu pertemuan 
60 menit 

8. Content 
(isi) 

n. Apersepsi  3. Bagaimana 
penyusunan apresiasi 
pada Lesson Plan? 

1. Apersepsi tinggal ditulis 
salam 

 o. (zona alfa, 
warmer, 
pre-teach, 
dan scene 
setting) 

3. Bagaimana 
penyusunan zona 
alfa, warmer, pre-
teach dan scene 
setting yang sesuai 
dengan kecerdasan 
anak? 

1. Biasanya saya saya 
memilih kegiatan 
bernyanyi, dan gerakan 
sederhana dengan 
konsentrasi. Tidak, alpa 
zone tidak selaluu sesuai 
dengan kecerdasan 
siswa. sedangkan 
Kegiatan scane setting 
harus membuat siswa 
antusias dengan materi, 
namun tidak sesuai 
dengan kecerdasan jadi 
cukup disesuaikan 
dengan materi  

p. Strategi 
mengajar 

3. Bagaiman menyusun 
srategi mengajar agar 
sesuai kecerdasan 
siswa dan gaya 
belajar siswa? 

1. Menuliskan strategi 
pembelajaran harus 
sesuai materi. Penentuan 
kegiayan inti sesuai 
strategi yang dipilih, 
selain itu sesuai degan 
jenis kecerdasan hasil 
MIR. Kegiatan minimal 
mencantumkan satu 
kecerdasan yang 
menonjol. 
 

   q. Prosedur 
aktivitas 

3. Bagaimana langkah 
anda dalam menyusun 
prosedur aktivitas agar 
sesuai dengan gaya 
belajar anak? 

1. Harus mengenal 
kecerdasan siswa, 
menentukan strategi dan 
materi yang cocok dalam 
pembelajaran. 

r. Teaching 
aids 

3. Apakah anda telah 
mencantumkan 
Teching Aids sesuai 
kecerdasan? 
 

1. Tidak mencantumkan 
teaching aids 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
s. Sumber 

belajar 
5. Dari mana anda 

mendapatkan sumber 
belajar? 

6. Apakah anada 
mengembangkan 
materi berdasarkan 
sumber belajar? 

1. Dari beberapa buku 
2. Ya saya kembangkan 

t. Proyek  3. Bagaiman membuat 
pembelajarn yang 
menghasilkan proyek? 

1. Di MIM PK bebas, boleh 
menggunakan proyek dan 
tidak 

9. Footer 
atau 
penutup 

terdiri dari 
rubrik penilaian 
dan komentar 
guru. Komentar 
guru dapat 
berupa masalah, 
ide baru, dan 
momen spesial. 
 

5. Bagaiman anda 
menuliskan rubrik 
penilaian? 

6. Apa saja isi dari rubrik 
komentar guru? 

1. Penilaian di Lesson Plan 
sebenarnya hanya sebagai 
syarat, cuman penilainnya 
tidak disitu, penilian di 
buku tersendiri, tapi 
aspeknya itu. 

2. Untuk mentukan rahah 
sesuai kegiatan inti, cara 
membuatnya MIA 
menyesuaikan, misalnya 
diskusi akan ada kognitif 
dan psikomotorik tinggal 
yang dinilai yang mana. 
Tidak ada rubrik 
komentar guru 

4.  Proses 
Penyusunan 
Lesson Plan 

8. Lesson Plan  
Guru harus membuat 
perencanaan pembelajaran.  

 

7. Apakah anda rutin 
menyusun Lesson Plan 
? 

8. Apakah anda 
menyusun Lesson Plan 
sendiri? 

9. Berapa kali anda 
menyusun Lesson Plan 
dalam satu semester? 
 

1. Iya saya rutin dan tepat 
waktu, saya biasanya 
menyusun 10 lesson plan 
saja dalam satu semester, 
sangat jarang menyusun 
lebih dari 10 

2. Iya saya menyusun 
sendiri 

3. 10 lesson plan 
 

  9. Konsultasi  
Guru harus mendiskusikan 
rencana pembelajaran 
kepada Supervisor atauu 
konsultan sbelum mengajar. 

 

3. Apakah anda 
melakukan konsultasi 
Lesson Plan yang anda 
buat kepada 
Suppervisor (GA) ? 

1. Iya saya melakukan 
konsultasi, namun tida 
rutin karena saya 
konsutasi ketika menurut 
saya saya mengalami 
kesulitan. Untuk Lesson 
Plan IPA ini saya 
melakukan konsultasi 

10. Observasi  
Supervisor atau konsultan 
mengamati secara langsung 
proses belajar di dalam kelas 
atau dilingkungan lain  

 

2. Apakah Supervisor 
dan konsultan rutin 
melakukan tinjauan 
dalam pembelajarnr? 

1. Rutin, tapi untuk 
konsultasi kurang 
dimaksimalkan. 

11. Umpan balik  
 Guru meminta konsultan 
atau Supervisor untuk 
menjalaskan hasil observasi 
terhadap proses belajar. 

4. Apakah Supervisor 
menjelaskan hasil 
observasinya? Dan 
memberikan masukan?  
 

5. Iya, selalu memberi 
masukan dan sering 
bertukar pendapat 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
Terjadi dialog dan interaksi 
yang intens antara guru dan 
konsultan untuk 
menyelesaikan masalah yang 
terjadi dalam proses balajar 
dan menemukan gaya 
mengajar maupun gaya 
belajar yang cocok 

  

4.  Kendala  3. Apa saja kendala 
yang ada rasakan 
dalam penyusunan 
Lesson Plan berbasis 
MI 

 

1. Merasa kesulitan ketika 
materi sedikit tetapi harus 
mengutamakan nilai-nilai 
MIA, harus mencari cara 
agar MIA dapat terpenuhi 
hanya dengan sedikit 
materi. Selain itu saya 
mengalami kesulitan 
dalam memilih alpha 
zone, karena anak sering 
bosan dengan alpha zone 
yang saya pilih. 

5. Solusi  2. Bagaimana menurut 
anda, implementasi 
penyususnan yang 
tepat agar kendala 
tersebut dapat 
diatasi? 

3. Guru harus paham tentang 
kecedasan siswa terlebih 
dahulu, karena 
mengetahui kecerdasan 
siswa adalah langkah awal 
dalam pemilihan strategi 
pembelajaran, 

 

Pertanyaan tambahan : 

4. Darimanakah MIM PK Kartasura mencontoh Lesson Plan berbasis Multiple 

Intelligences Research ? 

Jawab : diadopsi dari Munif Chatif  

5. Apakah setiap guru mengetahui hasil MIR?  

Jwaba : Iya, karna sejak awal sudah diberikan hasil MIR 
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6. Kegiatan Elabrasi siswa 

Kegiatan MIA 
1) Guru mengkondisikan siswa untuk mengamati vidio 

penggunaan energiyang tepat guna secara cermat. 

2) Guru membagi siswa menjadi lima kelompok. 

3) Guru menyiapkan beberapa gambar untuk 

menunjukkan jenis energi dan penggunaannya secara 

tepat dan kurang tepat. Masing-masing kelompok 

menggunakan jenis energi yang berbeda. 

4) Guru memberikan waktu 15-20 menit untuk 

berdiskusi mengenai alasan penggunaan energi yang 

tepat dan dampak negatif yang ditimbulkan apabila 

kurang tepat dalam penggunaannya. 

5) Guru mengawasi pekerjaan siswa 

6) Siswa melakukan presentasi hasil kelompoknya. 

1. Spasial visual 

2. Interpersonal 

3. Spasial visual 

4. Naturalis 

5. - 

6. - 
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Hasil Wawancara  

 

1. Hasil wawancara dengan Guru kelas 2C 

Nama    :  Fatkhul Fatoni, S.Pd 

Tanggal : Hari / Tanggal : Selasa, 10 Januari 2017 dan 17 Januari 2017 

No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
5.  Lesson Plan 

baik dan 
berkualitas  

1. Terdapat kesinambungan tujuan 
antara standar kompetensi, 
kompetensi dasar, hasil belajar, 
dan indikator hasil belajar 
siswa.  
 

1. Apa manfaat dari 
perencanaan 
pembelajaran? 

2. Bagaimana anda 
merumuskan SK dan 
KD? 

3. Bagaiman anda 
merumuskan tujuan 
pembelajaran? 

4. Bagaiman anda 
merumuskan 
inikator hasil 
belajar? 

5. Apakah sudah 
bersinambungan 
anatara SK KD 
tujuan dan Indikator 
yang anda buat? 

1. perencanaan mempermudah 
ketercapaian pembelajaran, 
apabila tidak ada 
perencanaan akan menjadi 
asal-asalan”.  

2. SK diambil dari silabus, 
dulu saya meminta silabus 
dari bu Maya. 

3. LP disini tidak 
mencantumkan tujuan. 

4. saya mengembangkan dari 
KD sebagai acuan 
pembelajran.  

5. Sudah, kalau semisal tidak 
berkesinambungan maka 
akan dikembalikan oleh GA 
(Supervisi sekolah), karna 
GA lah yang bertugas 
meneliti dan mengkoreksi, 
semisal tidak 
berkesinambungan pasti 
dikembalikan. Tapi 
biasanya gak ada, karna 
kalau sudah melihat SK dan 
KD biasnya indikator akan 
sesuai 

2. Terdapat kesesuaian antara 
aktifitas pengajaran dan 
indikator hasil belajar siswa 

4. Bagaimana anda 
menyesuaikan 
aktifitas pengajaran 
dengan indkator 
hasil belajar? 

1. Saya membuat aktifitas 
kegiatan berdasarkan 
indikator, guru harus kreatif 
dan pitar memilih kegiatan. 
Karena di LP ini kegiatan 
tidak hanya menyesuaikan 
indikator saja, tetapi juga 
harus menyesuaikan MIA.  

3. Gambaran dan desain Lesson 
Plan mengikuti pola kerja otak, 
sedangkan aktifitas 
pembelajaran mewakili gaya 
belajar siswa dan kecerdasan 
siswa, yang memiliki indikator 
penilaian autentik berbasis 
proses 

10. Bagaiman 
menyusun Lesson 
Plan dengan 
mengikuti pola kerja 
otak? 

11. Bagaimana 
penyusunan Lesson 
Plan dengan 
mengikuti gaya 
belajar dan 
kecerdasan siswa? 

1. Ya sebeum menyusun harus 
melihat dulu hasil MIR 
siswa, baru guru bisa 
membuat LP 

2. Syaratnya adalah guru 
harus paham tentang 
kecerdasan anak, dalam 
kegiatan pembelajran 
berpacu pada hasil MIR dan 
mengembangkan MIA 
siswa.  
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
 

3.  Komponen 
Lesson Plan 

10. Header  terdiri dari 
identitas dan 
silabus 

7. Apakah Lesson Plan 
anda telah 
menuliskan 
identitas? 

8. Apakah anda telah 
mengebangkan 
silabus? 

1. Sudah, identitas terdiri dari 
nama, mata pelajaran, 
semester, bap, dan jam 
pembelajran/ kapan LP itu 
digunakan 

2. Iya, karna saya membuat 
LP berarti saya 
mengembangkan silabus 

11. Content 
(isi) 

u. Apresiasi  4. Bagaimana 
penyusunan 
apresiasi pada 
Lesson Plan? 

1. Apersepsi tidak khusus  

 v. (zona alfa, 
warmer, pre-
teach, dan 
scene 
setting) 

4. Bagaimana 
penyusunan zona 
alfa, warmer, pre-
teach dan scene 
setting yang sesuai 
dengan kecerdasan 
anak? 

1. Apersepsi dituliskan 
menanyakan kabar siswa 
dan selalu mengecek 
kehadiran. 2C. Memilih 
alpha zone itu yang kreatif, 
yang membuat anak tertarik 
dan mampu berkonsentrasi. 
Tidak selalu sesuai 
kecerdasan, yang 
dibutuhkan hanya 
alpazhone itu 
membangkitkan semangat 
anak. 2C. Kegiatan scane 
setting ditulis untuk 
menimbulkan minat belajar 
siswa dan memberikan 
gambaran pembelajaran 
yang akan dipelajari. 

w. Strategi 
mengajar 

4. Bagaiman 
menyusun srategi 
mengajar agar sesuai 
kecerdasan siswa 
dan gaya belajar 
siswa? 

1. Memilih strategi tergantung 
guru, yang penting 
pembelajaran menjadi 
menyenangkan dan materi 
tersampaikan. Guru juga 
harus menyesuaikan degan 
MIR dan mengembangkan 
minimal satu kecerdasan 
yang menonjol. 

   x. Prosedur 
aktivitas 

4. Bagaimana langkah 
anda dalam menyusun 
prosedur aktivitas 
agar sesuai dengan 
gaya belajar anak? 

1. Ya awalnya mengetahui 
hasil MIR, lalu menyusun 
kegiatan pembelajran sesuai 
indikator dan disesuaikan 
dengan MIA yang akan 
dicapai, dimana MIA harus 
dcapai. 

y. Teaching 
aids 

4. Apakah anda telah 
mencantumkan 
Teching Aids sesuai 
kecerdasan? 

1. Tidak LP di MIM PK tidak 
mencantumkan 

z. Sumber 
belajar 

7. Dari mana anda 
mendapatkan sumber 
belajar? 

1. Dari buku paket, untuk IPA 
kami dari buku erlangga, 
tapi masih saya 
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No Aspek Indikator Pertanyaan Jawaban 
8. Apakah anada 

mengembangkan 
materi berdasarkan 
sumber belajar? 

kembangkan dari buku lain, 
saya punya buku BSE dan 
dari tiga serangkai. 

2. Iya, saya 
mengembangkannya 

aa. Proyek  4. Bagaiman membuat 
pembelajarn yang 
menghasilkan proyek? 

1. Disini belum diharuskan 
selalu menghasilkan proyek 

12. Footer 
atau 
penutup 

terdiri dari rubrik 
penilaian dan 
komentar guru. 
Komentar guru 
dapat berupa 
masalah, ide baru, 
dan momen 
spesial. 
 

7. Bagaiman anda 
menuliskan rubrik 
penilaian? 

8. Apa saja isi dari 
rubrik komentar guru? 

1. Berdasarkan kegiatan ini, 
apa yang sudah siswa 
lakukan akan diberi 
penilain, yang mencakup 
afektif kognitif dan 
psikomoorik. Aakan tetapi 
penilain di lembar LP hanya 
formalitas, yang aslinya di 
buku penilain masing-
masing. 

2. Disini tidak ada kolom 
rubrik komentar guru, baru 
tahun ini di hapuskan kalau 
tahun lalu masih 
meggunakan kolom 
komentar.  

4.  Proses 
Penyusunan 
Lesson Plan 

12. Lesson Plan  
Guru harus membuat 
perencanaan pembelajaran.  

 

10. Apakah anda rutin 
menyusun Lesson 
Plan ? 

11. Apakah anda 
menyusun Lesson 
Plan sendiri? 

12. Berapa kali anda 
menyusun Lesson 
Plan dalam satu 
semester? 

13. Apa saja kendala yang 
anda alami dalam 
menyusun Lesson 
Plan 

1. Saya menyusun 10 LP 
dalam satu semester 

2. Ya sendiri, karena 
kemungkinan untuk copy 
paste sangat jarang 

3. 10 kali, biasanya ya sekitar 
segitu, saya jarang 
membuat lebih dari 10 

4. Kesulitan dalam 
melakuakan ketepatan 
antara materi, startegi dan 
MIA. Harus selalu mencari 
ide Lesson Plan. 

  13. Konsultasi  
Guru harus mendiskusikan 
rencana pembelajaran kepada 
Supervisor atauu konsultan 
sbelum mengajar. 

 

4. Apakah anda 
melakukan konsultasi 
Lesson Plan yang 
anda buat kepada 
Suppervisor (GA) ? 

1. Saya konsultasi, tetapi 
sangat jarang. Sebenarnya 
guru diharuskan 
konsultasi namun saya 
merasa sudah cukup jadi 
saya tidak konsultasi, 
yang penting ketika LP 
dikumpulakn saya 
mengumpulkan. Ketika 
hasinya direvisi saya 
tinggal menggantinya. 

4.  Kendala  4. Apa saja kendala 
yang ada rasakan 
dalam 
penyusunan 
Lesson Plan 

1. Kesulitan dalam 
melakuakan 
ketepatan antara 
materi, startegi 
dan MIA. Harus 
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selalu mencari 
ide Lesson Plan. 

5. Solusi  1. Bagaimana 
menurut anda, 
implementasi 
penyususnan 
yang tepat agar 
kendala tersebut 
dapat diatasi? 

1. Guru harus 
paham tentang 
kecedasan siswa 
terlebih dahulu, 
karena 
mengetahui 
kecerdasan siswa 
adalah langkah 
awal dalam 
pemilihan 
strategi 
pembelajaran, 

 

Pertanyaan tambahan : 

1. Darimanakah MIM PK Kartasura mencontoh Lesson Plan berbasis Multiple 

Intelligences Research ? 

Jawab : dari Munif Chatif tapi dikembangkan oleh sekolah. 

2. Apakah setiap guru mengetahui hasil MIR?  

Jwaba : Iya mengetahui, karna hasil MIR dibagikan tiap kelas.  

3. Apasaja kecerdasan yang anda munculkan dalam menuliskan MIA 

Kegiatan MIA 
1) Guru menjelaskan tentang beberapa kegunaan 

energi 
2) Guru membagi menjadi beberapa kelompok 
3) Guru membawa solder, kipas angin portable, leptop, 

lampu senter, dan mp3 player 
4) Guru meminta setiap kelompok mecoba seluruh 

peralatan yang sudah disediakan 
5) Guru meminta siswa untuk menuliskan kegunaan 

benda tersebut 
6) Guru juga meminta siswa untuk menuliskan 

perubahan energi yang terjadi dari setiap masing-
masing benda 

7) Guru meminta dari perwakilan seluruh kelompok 
bergantian melaporkan hasil praktiknya 

 

1. – 
2. Interpersonal 
3. Spasial Visual 
4. Interpersonal 
5. Intrapersonal 
6. Linguistik  

 

 

 

 



95 
 

 
  



96 
 

 
  



97 
 

 



98 
 

 
  



99 
 

 



100 
 

 
  



101 
 

 
  



102 
 

 
  



103 
 

 
  



104 
 

 
  



105 
 

 
  



106 
 

 
  



107 
 

 
  



108 
 

 
  



109 
 

 
  



110 
 

SILABUS 
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SILABUS 
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Surat Ijin Riset 
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Surat Keterangan Penelitian 
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LAMPIRAN KEGIATAN 
 

 
Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 

 
Guru di MIN PK Kartasura 

  

 
Proses Pembelajaran 
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Wawancara dengan GA 

 

 
Guru IPA Kelas 2 

 
 


