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Pendahuluan
DBE3 bertujuan untuk mendukung Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama dalam
meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah pertama. Untuk mencapai tujuan itu, DBE3
telah mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan bagi guru dan kepala
sekolah mitra. Dalam perjalanannya banyak sekolah nonmitra yang melakukan replikasi pelatihan
DBE3.
Berbagai pelatihan tersebut telah ditindaklanjuti para guru dan kepala sekolah dengan menerapkannya
di sekolah. Hasilnya, sekolah telah memperlihatkan berbagai kemajuan dan perubahan. Hal itu dapat
dilihat dari adanya perubahan pada lingkungan kelas, cara kerja guru, cara kerja siswa, kepemimpinan
sekolah, dan sistem pembinaan profesionalisme guru melalui MGMP. Program pelatihan yang
dikembangkan DBE3 bersifat praktis dan aplikatif yang sejalan dengan kebijakan program pemerintah.
Pengawas sekolah merupakan mitra strategis bagi sekolah dalam peningkatan mutu, terutama dalam
mendampingi guru agar mampu menerapkan apa yang telah dipelajari selama pelatihan ke dalam
pembelajaran di kelas. Untuk itu, pengawas sekolah juga perlu mendapatkan pelatihan yang dilakukan
DBE3 kepada para guru.
Untuk memperkuat pemahaman pengawas sekolah tentang program DBE3 dan hubungannya dengan
peraturan yang ada, pengawas sekolah perlu melihat relevansi antara indikator program DBE3 dengan
peraturan yang ada. Salah satunya adalah melihat relevansi indikator program DBE3 dengan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Diharapkan setelah memperoleh keyakinan bahwa program
DBE 3 sejalan dengan program pemerintah, pengawas sekolah semakin memantapkan dirinya untuk
menjaga keberlanjutan peningkatan mutu sekolah seperti yang telah dikembangkan DBE3.

Tujuan
Setelah mengikuti unit ini, peserta pelatihan diharapkan mampu:
Memahami relevansi program DBE dengan Permendiknas Nomor 41/2007.
Memiliki sikap positif dalam penerapan BTL.
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Pertanyaan Kunci
Pertanyaan kunci yang perlu mendapatkan jawaban dari kegiatan ini adalah:
Bagaimana relevansi program DBE 3 dengan Permendiknas Nomor 41/2007?

Petunjuk Umum
Agar pelaksanaan sesi ini dapat berjalan baik, berikut disampaikan beberapa petunjuk umum.
Kegiatan dilaksanakan secara pleno dan peserta berkelompok berdasarkan kelompok rumpun
mata pelajaran.
Fasilitator hendaknya memandu peserta untuk aktif dalam bekerja secara individu maupun
kelompok dalam mengidentifikasi relevansi program DBE dengan Permendiknas Nomor 41/2007.

Sumber dan Bahan
Video Pembelajaran 5 Mapel dari 5 Provinsi (IPA, IPS, MTK, Bhs Indonesia dan Bhs Inggris)
Handout Peserta 1.1: Identifikasi Relevansi Pelaksanaan Pembelajaran Aktif DBE3 dengan
Karakteristik Pembelajaran sesuai Permendiknas No. 41/2007.
Handout Peserta 1.2: Ringkasan Permendiknas No. 41/ 2007 tentang Standar Proses.
Handout Peserta 1.3: Ringkasan Materi Pelatihan DBE3.
Handout Peserta 1.4: Identifikasi Relevansi Indikator Monitoring DBE3 dengan Permendiknas No.
41/2007 tentang Standar Proses.
Informasi Tambahan Ringkasan Hasil Monitoring Indikator DBE3.
Kertas Flipchart, spidol, pulpen, post it berwarna, kertas catatan, penempel kertas, lem, dan
gunting.

Waktu
Waktu yang digunakan untuk menyampaikan sesi ini adalah 75 menit. Perincian alokasi pemanfaatan
waktu tersebut dapat dilihat pada setiap tahapan dari sesi ini.

ICT
Berikut ini adalah peralatan ICT yang harus disediakan, namun apabila tidak bisa ditemukan di tempat
pelatihan, fasilitator dapat menggantikannya dengan OHP atau kertas flip chart.
Proyektor LCD
Komputer desktop atau laptop.
Layar proyektor LCD
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Ringkasan Sesi
Introduction
5 menit

Connection
35 menit

Menyimak isu
program DBE3
dalam
mendukung
peningkatan
mutu
pendidikan, dan
tujuan yang
diharapkan
dicapai dalam
sesi ini.

Mengidentifikasi
relevansi
tayangan video
Pembelajaran
Aktif DBE3
dengan
karakteristik
pembelajaran
dalam
Permendiknas
No.41/2007.

Application
30 menit
• Membaca
Permendiknas
No.41/2007 dan
program DBE3.
• Diskusi
kelompok
mengidentifikasi
bentuk dukungan
dan relevansi
indikator
program DBE
dengan
Permendiknas
Nomor 41/2007.
• Diskusi pleno

Reflection
5 menit
Fasilitator
meminta
peserta untuk
memeriksa
ketercapaian
tujuan dari sesi
ini, serta
memberi
kesempatan
kepada peserta
untuk menulis
hal-hal penting
yang sudah
dipelajari.
.

Extension
• Eksplorasi
dengan
peraturan
pemerintah
lainnya
• Diseminasikan
indikator
keberhasilan
program DBE3
untuk
peningkatan
mutu
pembelajaran di
kelas.

Perincian Langkah-langkah Kegiatan
I

Introduction (5 menit)
Fasilitator menyampaikan isu program DBE3 dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan
dan relevansinya dengan program pemerintah.
Fasilitator menyampaikan tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan sesi ini

(1)
(2)

Catatan untuk Fasilitator
Mengingat keterbatasan waktu, fasilitator hanya menyampaikan poin penting yang ada
dalam slide powerpoint.
1

C

Connection (35 menit)

Mengidentifikasi Relevansi Pelaksanaan Pembelajaran sesuai Permendiknas No.41/2007
dengan Program DBE3
(1) Menyaksikan pemutaran video pembelajaran( 17 menit).
Peserta mendapatkan Handout Peserta 1.1: Identifikasi Relevansi Pelaksanaan Pembelajaran
Aktif DBE3 dengan Karakteristik Pembelajaran sesuai Permendiknas No. 41/2007, kemudian
menyaksikan tayangan video pembelajaran. Usahakan seluruh peserta menyaksikan dengan
saksama terutama detail aktivitas guru dan siswa dalam setiap mata pelajaran.
Sebelum video diputar fasilitator memberi informasi singkat bahwa video berisi cuplikan
kegiatan pembelajaran IPA, IPS, MAT, IND, dan ING.
(2) Identifikasi Relevansi Program (10 menit).
Fasilitator mendorong peserta secara individual (3 menit) dan mendiskusikan hasilnya pada
kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang (7 menit) untuk mengidentifikasi pelaksanaan
pembelajaran dalam video dan relevansinya dengan Permendiknas No. 41/2007. Untuk kegatan
diskusi kelompok, gunakan Handout Peserta 1.1 yang dicetak pada kertas berwarna.
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Catatan untuk Fasilitator

2

Peserta menjawab dengan menulis kata “Ya” bila dalam video tampak kegiatan yang
relevan dengan pelaksanaan pembelajaran sesuai Permendiknas No.41/2007, atau
menulis kata “Tidak” bila jawabannya adalah sebaliknya.
Untuk menjawab kesimpulan, pandu peserta dengan pertanyaan: Bagaimana Relevansi
Karakteristik Pembelajaran sesuai Permendiknas 41/2007 dengan Pembelajaran Aktif DBE3?

(3) Diskusi Pleno Hasil Identifikasi (8 menit)
Hasil diskusi kelompok selanjutnya didiskusikan secara pleno yang dipandu fasilitator. Beri
kesempatan kelompok lain menanggapi, terutama bila ada jawaban “tidak” pada relevansi
tayangan video pembelajaran DBE3 dengan karakteristik pembelajaran sesuai Permendiknas No.
41/2007.
Catatan untuk Fasilitator
Fasilitator dapat memberikan klarifikasi bila jawaban peserta masih menimbulkan
keraguan di antara peserta.
3

A

Application (30 menit)

(1) Peserta menerima Handout Peserta 1.2: Ringkasan Permendiknas No. 41/2007 tentang standar
proses, dan Handout Peserta 1.3: Ringkasan Materi Pelatihan DBE3. Peserta secara individu
membacanya dan memberikan kode pada Ringkasan Materi Pelatihan DBE3 bila ditemukan
relevansinya dengan Ringkasan Permendiknas No. 41/2007 (10 menit).
(2) Peserta bekerja dalam kelompok kecil 4-5 orang untuk mengidentifikasi relevansi Permendiknas
No. 41/2007 dengan Program DBE3, menggunakan Handout Peserta 1.4 (10 menit).
Catatan untuk Fasilitator

4

Pola menjawab sama dengan HO 1.1, yaitu peserta menjawab dengan menulis kata “Ya”
bila Permendiknas No. 41/2007 relevan dengan materi pelatihan DBE3, atau menulis
“Tidak” bila jawabannya adalah sebaliknya.
Untuk menjawab kesimpulan, pandu peserta dengan pertanyaan: Bagaimana bentuk
relevansi Permendiknas 41/2007 dengan Materi Pelatihan Program DBE3?

(3) Fasilitator memandu diskusi pleno hasil karya kelompok. Minta satu kelompok menyampaikan
hasil karyanya. Beri kesempatan kelompok lain menanggapi, terutama bila ada jawaban “tidak”
pada aspek relevansi Permendiknas No. 41/2007 dengan Materi Pelatihan DBE3 (10 menit).
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Catatan untuk Fasilitator

5

R
(1)
(2)

E

Fasilitator dapat memberikan klarifikasi bila jawaban peserta masih menimbulkan
keraguan di antara peserta namun jangan memaksakan bila peserta belum menemukan
secara utuh relevansi keduanya karena kemungkinan judul unit dan penjelasannya belum
secara utuh menggambarkan relevansi Permendiknas No. 41/2007 dengan program
DBE3. Sampaikan bahwa peserta akan menemukan jawabannya pada proses pelatihan
yang akan diikuti.

Reflection (5 menit)
Fasilitator meminta peserta untuk memeriksa apakah tujuan dari sesi ini telah tercapai.
Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menulis hal-hal penting yang sudah
dipelajari dari unit ini.

Extension
Peserta mendapatkan informasi tambahan tentang hasil monitoring indikator program DBE3.
Peserta perlu untuk mengeksplorasi dengan peraturan pemerintah lainnya untuk mendapatkan
gambaran tentang relevansi program DBE3 dengan peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang
berkelanjutan.
Dalam melakukan tugas di sekolah, pengawas sekolah dapat mendiseminasikan indikator
keberhasilan program DBE3 yang relevan untuk peningkatan mutu pembelajaran di kelas secara
berkelanjutan.

Pesan Utama
Pengawas sekolah dalam melakukan tugas supervisi di kelas diharapkan meyakinkan kepada para para
guru bahwa program DBE3 perlu dikembangkan dan ditindaklanjuti di sekolah dalam meningkatkan
mutu pembelajaran karena Program yang dilaksanakan DBE3 memberikan strategi/ cara kongkrit
dalam menerapkan Permendiknas No. 41/2007.
.
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Handout Peserta 1.1
Identifikasi Relevansi Pelaksanaan Pembelajaran Aktif DBE3 dengan
Karakteristik Pembelajaran sesuai
Permendiknas No. 41/2007
Karakteristik Pembelajaran
sesuai Permendiknas
No.41/2007

Tampak
dalam video
(Ya/Tdk)

Deskripsi Pembelajaran yang Tampak
di Video

1. Interaktif

2. Inspiratif

3. Menyenangkan

4. Menantang

5. Memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif
6. Memberikan prakarsa

7. Memberikan kreativitas

8. Memberikan kemandirian

Kesimpulan:
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Handout Peserta 1.2
Ringkasan Permendiknas No. 41/ 2007 tentang Standar Proses
A. Perencanan Proses Pembelajaran
1. Silabus dikembangkan berdasarkan standar isi dan SKL, serta Panduan penyusunan KTSP
2. RPP dijabarkan dari silabus dan disusun untuk setiap KD.
B. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.
1. Kegiatan Pendahuluan
Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi
yang akan dipelajari;
c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai;
d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
2. Kegiatan Inti
Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi,
dan konfirmasi.
a. Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi
yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari
aneka sumber;
2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar
lain;
3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik dengan guru,
lingkungan, dan sumber belajar lainnya;
4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan
5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.
b. Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas
tertentuyang bermakna;
2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan
gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;
3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak
tanpa rasa takut;
4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;
5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar;
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6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun
tertulis, secara individual maupun kelompok;
7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok;
8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang
dihasilkan;
9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa
percaya diri peserta didik.
c. Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun
hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai
sumber,
3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang
telah dilakukan,
4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai
kompetensi dasar:
a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik
yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar;
b) membantu menyelesaikan masalah;
c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi;
d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;
e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.
3. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram;
c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,
layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar peserta didik;
e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

C. Penilaian Hasil Pembelajaran :
1. Dilakukan guru terhadap hasil pembelajaran
2. Dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram.
3. Menggunakan teknik penilaian tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan
kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk,
portofolio, dan penilaian diri.
4. Menggunakan standar penilaian pendidikan dan penilaian kelompok mata pelajaran

D. Pengawasan Proses Pembelajaran:
1.
2.
3.
4.
5.

Pemantauan
Supervisi
Evaluasi
Pelaporan
Tindak lanjut
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Handout Peserta 1.3
Ringkasan Materi Pelatihan DBE3
Unit/
Sesi

Materi Paket/Modul Pelatihan DBE 3

BTL 1
1

Pengajaran
Profesional dan
Pembelajaran
Bermakna
• Membantu peserta
dalam memenuhi
standar nasional
tentang kompetensi
guru (Kompetensi
kepribadian,
professional, dan
sosial)

2

Mengintegrasikan
Kecakapan Hidup
ke dalam
Pembelajaran di
Kelas
• Membantu peserta
memahami
bagaimana
mengintegrasikan
Kecakapan Hidup ke

BTL 2

BTL3

Pembelajaran Kontekstual
Telaah Kurikulum
dalam Pengembangan
• Peserta mengorganisasi peta
Kecakapan Hidup Siswa
kompetensi untuk satu
• Peserta menentukan
semester/tahun;
keterampilan/ kecakapan
• Menghasilkan konteks/tema/teks/
hidup yang bisa dikembangkan
unit yang menarik dan relevan,
melalui pembelajaran
serta mengembangkan ide
kontekstual dan menemukan
kegiatan pembelajaran;
strategi untuk meningkatkan
• Mengembangkan rencana
komitmen guru dalam
pembelajaran jangka menengah
menerapkannya
berdasarkan hasil peta
kompetensi SK dan KD.
Bagaimana Merancang
Bagaimana Merancang
Pembelajaran untuk
Lembar Kerja yang Baik?
Mengembangkan
• Peserta merancang lembar
Kecakapan Hidup?
kerja/lembar tugas sesuai KD
• Peserta mengembangkan
yang akan dikembangkan dan ciripertanyaan/tugas tingkat tinggi
ciri lembar kerja yang baik;.
dalam rangka
mengintegrasikan kecakapan
hidup ke dalam pembelajaran
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BTL4
Identifikasi dan
Pemecahan Masalah
Pembelajaran
• Peserta mengidentifikasi
masalah pelaksanaan
pembelajaran dan
mencari pemecahannya
melalui forum MGMP;

Pengembangan
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)
• Peserta merancang RPP
bersama (pada forum
MGMP) dengan
memperhatikan
kemungkinan masalah
dan pemecahannya,

Bagaimana
Memanfaatkan
Komputer dalam
Pembelajaran?
Identifikasi Kegiatan
Pembelajaran yang
Memanfaatkan
Komputer
• Peserta menuliskan
pengalamannya dalam
mengajar yang
memanfaatkan
komputer terutama
program word, excel,
powerpoint dan
internet
Modelling
Pembelajaran yang
Mengintegrasikan
Pemanfaatan
Komputer
• Modelling pembelajaran
oleh fasilitator yang
memanfaatkkan
komputer dalam
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Unit/
Sesi

Materi Paket/Modul Pelatihan DBE 3

BTL 1
dalam kegiatan
pembelajaran seharihari sebagaimana
dituntut oleh
peraturan
perundangan di
Indonesia.

3

TIK untuk
Pendidikan
Kecakapan Hidup
• Menjadikan peserta
lebih kompeten
dalam menggunakan
TIK untuk
pengembangan
pembelajaran dan
profesional

4

PKN/Bahasa
Inggris/
Matematika untuk
kehidupan,
Pembelajaran dan
PekerJaan

BTL 2
di kelas;
• Menggunakan
pertanyaan/tugas terbuka
untuk kegiatan pemecahan
masalah;
• Menerapkan teknik
pembelajaran kooperatif yang
dapat mengembangkan
kecakapan hidup siswa.
Bagaimana Menciptakan
Lingkungan Kelas yang
Mendorong Siswa untuk
Belajar?
• Peserta mengatur perabotan
untuk mendorong
pembelajaran kooperatif dan
mengelola hasil karya siswa
dan memanfaatkan beragam
jenis lingkungan yang dapat
digunakan sebagai sumber
belajar.
Persiapan dan Praktik
Mengajar
• Peserta menggunakan cara:
menyusun pertanyaan yang
mendorong siswa berpikir
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BTL3

BTL4
serta melakukan simulasi
pembelajaran yang
dilakukan pada forum
MGMP.

Bagaimana Memanfaatkan
Media dalam Pembelajaran?
• Peserta mengidentifikasi media
pembelajaran yang relevan dengan
KD dan memanfaatkannya untuk
mendorong siswa belajar aktif.

Penilaian
• Peserta mengembangkan,
memilih, dan menggunakan
berbagai teknik penilaian yang
sesuai dengan lingkup/aspek/

Bagaimana
Memanfaatkan
Komputer dalam
Pembelajaran?
pembelajaran mata
pelajaran

Praktik Mengajar I,
Refleksi, dan Perbaikan
RPP
• Peserta praktik mengajar
bersama (team teaching)
di sekolah model dan
memperbaiki RPP
berdasarkan refleksi
hasil mengajar.

Persiapan Praktik
Mengajar Mapel yang
Memanfaatkan
Komputer
• Peserta menyusun RPP
untuk dua jam
pembelajaran (1 kali
tatap muka) yang
memadukan
perencanaan guru mata
pelajaran dan guru TIK
serta menerapkannya
dalam sebuah simulasi
Praktik Mengajar II
Praktik Pembelajaran
• Peserta praktik mengajar • Melakukan praktik
di masing-masing
pembelajaran mata
sekolah berdasarkan
pelajaran yang
RPP yang telah
memanfaatkan TIK di
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Unit/
Sesi

Materi Paket/Modul Pelatihan DBE 3

BTL 1
Mendorong guru-guru
untuk membangun
hubungan yang lebih
erat dengan
masyarakat
Membantu guru:
- “menguasai materi,
struktur konsep, dan
pola pikir keilmuan yang
mendukung
matapelajaran yang
diampu”
-”mengembangkan
materi pembelajaran
yang diampu secara
kreatif.”
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Mengintegrasikan
Kecakapan Hidup
ke dalam Standar
Nasional
Pendidikan
• Memberi
kesempatan lebih
luas kepada peserta
untuk berlatih
menyusun silabus
dan RPP dengan
menggunakan

BTL 2
tingkat tinggi, menyusun
langkah pemecahan masalah,
menata pembelajaran
kooperatif dan mengelola
kelas, dalam penyusunan
langkah-langkah pembelajaran,
serta menerapkannya dalam
simulasi dan kelas nyata

BTL3
komponen kemampuan mata
pelajaran yang hendak diukur.
• Mengidentifikasi indikatorindikator kompetensi dasar dan
membuat rubrik penyekoran
untuk berbagai teknik penilaian.

Bagaimana Peran Kepala
Jurnal Reflektif
Sekolah (KS) dan Pengawas • Guru melakukan refleksi tentang
Sekolah (PS) dalam
proses pembelajaran yang
Meningkatkan Mutu
dialami selama pelatihan dan
Pembelajaran?
menuliskannya dalam Jurnal
Reflektif, dan menggunakan
• Peserta memahami peran
pengawas dan kepala sekolah/
Jurnal Reflektif tersebut sebagai
salah satu sarana pengembangan
madrasah dalam memimpin
profesionalisme guru.
dan melakukan proses
pembinaan untuk menunjang
peningkatan mutu
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BTL4
diperbaiki.

Refleksi Praktik
Mengajar II dan
Penyusunan Program
MGMP (RTL)
• Melakukan refleksi hasil
praktik mengajar II di
forum MGMP dan
Merancang RTL
MGMP

Bagaimana
Memanfaatkan
Komputer dalam
Pembelajaran?
kelas nyata secara team
teaching, serta
mendiskusikan hasil
praktik mengajar.

Mengelola dan
Merancang
Keberlanjutan
Pemanfaatan
Komputer di Kelas
• Mengidentifikasi
berbagai kegiatan
terpadu antara guru
TIK dan guru mapel lain
sehingga pemanfaatan
komputer di sekolah
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Unit/
Sesi

Materi Paket/Modul Pelatihan DBE 3

BTL 1
berbagai format
termasuk yang
disarankan oleh
Depdiknas
(Depdiknas 2007),
yang dapat
melengkapi portfolio
mereka.
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Pengajaran dan
Pembelajaran
Pendidikan
Kecakapan Hidup
• Memperkenalkan
berbagai macam
pendekatan
pengajaran dan
memberikan peserta
kesempatan untuk
mengujicobakan
beberapa teknik
melalui pengajaran
mikro.
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Menilai Kecakapan
Hidup
• Memberi
kesempatan untuk

BTL 2

BTL3

BTL4

pembelajaran, menunjang
peningkatan MGMP, serta
melaksanakan pendampingan
guru (membuat langkahlangkah pembelajaran,
mengamati pembelajaran, dan
memberi umpan balik pasca
pembelajaran).
Bagaimana Membuat
Rencana Tindak Lanjut
(RTL)?
• Peserta menentukan
sejauhmana sekolah sudah
melaksanakan lima indikator
program DBE3 dan
mengidentifikasi berbagai
hambatan dalam
pelaksanaannya.
• Menyusun daftar perubahan
indikator yang diharapkan
tampak di sekolah masingmasing dan menyusun
Rencana Tindak Lanjut (RTL)
untuk masing-masing sekolah.
Bagaimana Melakukan
Pendampingan yang
Efektif?

Persiapan dan Praktik
Mengajar
• Peserta menyusun RPP
berdasarkan SK, KD dan
Indikator yang dikembangkan,
• Mengimplementasikan
pembelajaran kontekstual
dengan mengintegrasikan
keterampilan penggunaan media
pembelajaran dan lembar kerja
dan rubrik penilaian.
• Menerapkan RPP dalam sebuah
simulasi dan kelas nyata, serta
pendampingan dalam proses
pembelajaran kontekstual dan
praktik penulisan jurnal reflektif.
Membuat Rencana Tindak
Lanjut (RTL)
• Peserta
berbagi
pengalaman

Bagaimana Kepala
Sekolah Mendukung
Keberhasilan
Pembelajaran?
• Mengidentifikasi
dukungan kepala sekolah
dalam keberhasilan
kegiatan pembelajaran,
pengelolaan anggaran,
merekapitulasi
kebutuhan sekolah, dan
menyusun RTL untuk
mendukung keberhasilan
pembelajaran di kelas.
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Bagaimana
Memanfaatkan
Komputer dalam
Pembelajaran?
menjadi optimal
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Unit/
Sesi

Materi Paket/Modul Pelatihan DBE 3

BTL 1

BTL 2

BTL3

berlatih
mengembangkan
instrumen penilaian,
yang dapat
dimasukkan dalam
portofolio mereka.

• Mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan dalam suatu
pembelajaran dan fokus
pendampingan, serta
melaksanakan pendampingan
sesuai kaidah pendampingan
yang baik.

tentang implementasi RTL pada
periode
sebelumnya
dan
membuat rencana kegiatan guru
di MGMP.
• Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan
harus dilakukan oleh stakeholder
agar sekolah dapat mempersiapkan
tagihan tepat waktu.
Mendorong Perubahan di
Kelas
• Peserta mengidentifikasi ucapan,
tingkah laku, atau program yang
mendorong perubahan proses
pembelajaran di kelas, dan
menyusun program yang bisa
mendorong terjadinya perubahan
pembelajaran di kelas.
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Bagaimana
Memberdayakan MGMP?
• Peserta mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi
oleh MGMP, mempraktikkan
kegiatan MGMP yang menarik
dan mengidentifikasi tips
untuk menggairahkan MGMP
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Bagaimana Menjadi
Fasilitator yang Efektif?
• Peserta menemukenali hal-hal
penting apa yang harus
dilakukan oleh fasilitator dan
yang tidak boleh dilakukan
fasilitator selama tahap
persiapan, tahap pelaksanaan
pelatihan, dan setelah proses
pelatihan berakhir.
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BTL4

Bagaimana
Memanfaatkan
Komputer dalam
Pembelajaran?
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Handout Peserta 1.4
Identifikasi Relevansi Materi Pelatihan DBE3 dengan Permendiknas No. 41/2007
No

Aspek Utama dalam
Permendiknas No. 41/2007

Relevan dengan
Program DBE3

Keterangan
(Tuliskan BTL dan Unit/Sesi)

(Ya/Tdk)
1

Perencanaan Proses
Pembelajaran

2

Pelaksanaan Pembelajaran

3

Penilaian Hasil Pembelajaran

4

Pengawasan Proses
Pembelajaran

Kesimpulan:
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Informasi Tambahan
Ringkasan Hasil Monitoring Indikator DBE3
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Presentasi Unit 1
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