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KATA PENGANTAR
Pelaksanaan reformasi pendidikan di Indonesia berjalan seiring dengan adanya upaya
Pemerintah dalam bidang desentralisasi sejak tahun 1999. Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) menjadi bagian strategi Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kehidupan
demokrasi melalui desentralisasi kekuasaan dan alokasi sumberdaya dan dana
sampai ketingkat masyarakat sekolah. Peran serta masyarakat (PSM) yang murni dalam
perencanaan kebutuhan murid oleh masyarakat sekolah sendiri akan ikut meningkatkan
hasil pembelajaran. Hal ini akan membantu adanya pembelajaran yang aktif, kreatif,
efektif dan menyenangkan (PAKEM) atau pembelajaran yang kontekstual (Contextual
Teaching and Learning – CTL) yang juga didukung oleh Pemerintah dalam upayanya
untuk memberikan ketrampilan yang kritis dan kreatif yang diperlukan orang orang
dalam negara Indonesia yang demokratis.
Reformasi sektor pendidikan sekarang didukung oleh pelaksanaan berbagai program.
Program “Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak” – “Creating Learning
Communities for Children – CLCC” atau juga dikenal sebagai “Program MBS” awalnya
dikembangkan pada pertengahan tahun 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia
bekerja sama dengan UNESCO dan UNICEF. Program dengan tiga komponen utama
tersebut sekarangtelahdiperluaslagimelaluiberbagaiprogramserupadiantaranyaoleh
program Managing Basic Education (MBE), Program Indonesia-Australia Partnership for
Basic Education (IAPBE) dan Nusa Tenggara Timur Primary Education Partnership (NTT
PEP). Program-program ini mendapat dukungan dana yang cukup banyak dari berbagai
donor asing utama seperti NZAID, USAID dan AusAID maupun berbagai donor swasta
lainnya dan telah cukup berhasil di daerah kerja mereka. Pemerintah Republik Indonesia
juga telah mereplikasikan model yang dihasilkan program ini ke berbagai daerah dalam
bentuk sekolah rujukan.
Untukmendukungpengembangandandiseminasitigakomponenutamadalamprogram
MBS ini, yaitu Manajemen Sekolah itu sendiri, PSM dan PAKEM, beberapa Paket Pelatihan
telah dikembangkan bersama oleh keempat program diatas dalam satu seri yang disebut
”Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak – Program Manajemen berbasis
Sekolah”. Paket pertama dalam seri ini adalah Paket Pelatihan Awal dan paket kedua
Paket Pelatihan Lanjutan. Buku-buku lain seri ini termasuk Pedoman Pembelajaran Kelas
Awal, Bahan Ajar Kelas Awal dan Pembelajaran Kelas Rangkap.

KATA PENGANTAR

Keuntungankerjasamapengembanganbahan-bahanyangdiperlukanantaraprogramprogram yang melaksanakan kegiatan MBS ialah adanya kesamaan bahan-bahan
pelatihan dan bahan-bahan lainnya di Indonesia, walaupun pelaksana programnya
berlainan. Hal ini akan amat menolong adanya pengertian yang sama dalam hal tiga
aspek utama program MBS dan pendekatan pelatihan bagi para fasilitator sebagai agen
pembaharuan di sekolah.
Namun demikian kerjasama ini tidak mengikat para pelaksana program dalam memakai
bahan-bahan yang seluruhnya harus sama. Buku-buku paket ini dimaksudkan untuk
dipakai secara fleksibel sesuai dengan kondisi daerah. Program pelatihan pada tingkat
nasional, kabupaten dan gugus berbeda dalam hal alokasi waktu kelompok sasaran. Jadi
walaupun disini ada pedoman mengenai penjadwalan dan alokasi waktu, ini hanya
diberikansebagaicontohbagaimanapelatihanitudilaksanakan. Namundemikianuntuk
Paket Pelatihan Awal dan Pelatihan Lanjutan tetap diusulkan agar meraka yang dilatih
diberi kesempatan untuk melaksanakan isinya semua, walaupun mungkin tidak dalam
satu waktu sekaligus. Diharapkan juga bahwa penggunaan paket ini perlu ditambah
dengan melihat praktek pembelajaran yang baik di tingkat sekolah dan masyarakat dan
mengembangkan solusi lokal lainnya dalam pelaksanaan pelatihan.
DirektoratJenderalPendidikanDasardanMenengah,DepartemenPendidikanNasional,
dengansenanghatimendukungpengembangandanpenerbitanbahan-bahanpelatihan
dan pembelajaran ini karena amat membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
professional dalam melaksanakan upaya Pemerintah dalam bidang MBS, Peran Serta
masyarakat dan pembelajaran yang aktif.
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PENDAHULUAN
Tujuan program MBS adalah meningkatkan mutu pendidikan yang diterima anak-anak melalui
peningkatandalampengelolaanpendidikandanpraktik-praktikpembelajaran.Melaluipeningkatan
mutu proses perencanaan dan penganggaran di tingkat sekolah dan kabupaten, dan dengan
melibatkansejumlahstakeholdertermasukorangtua,siswaakanmendapatmanfaatpenggunaan
sumber sumber yang lebih efektif. Melalui kegiatan PAKEM yang bersifat interaktif siswa dapat
berpikirlebihbanyakuntukdirinyasendiri,danmemperolehketerampilan,pengetahuan,dansikap
untuk persiapan kehidupan masa depannya.
Dalam pelatihan program MBS pertama (Paket Pelatihan Awal), peserta diperkenalkan pada
beberapa konsep baru Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Peran Serta Masyarakat (PSM) dan
Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). Dalam MBS dan PSM, kegiatan
manajemenberbasissekolahdipelajarimelaluinarasumberyangsudahberhasil,misalnyakepala
sekolah,komitesekolahdanpengawas.Ketrampilan-ketrampilandalamperencanaananggaran
juga diberikan dalam pelatihan. Dalam PAKEM peserta menguasai bagaimana menciptakan
lingkunganbelajaryanglebihmenyenangkan,misalnyadenganmenyiapkanpajanganhasilkarya
siswa,tersedianyaalatperagayangmenarik,merancanglingkungankelassedemikianrupasehingga
dirasakanlebih“bersahabat”dengansiswa,sertabelajarberbagaipendekatanyangmemberikan
kepada para siswa kesempatan untuk menulis dengan menggunakan bahasanya sendiri.
Paket Pelatihan Lanjutan ini merupakan lanjutan Paket Pelatihan Awal sebelumnya, yang
memperkenalkanPSM,MBSdanPAKEM,untukmemperdalampemahamanpesertapadakonsep
konsep tersebut. Dalam bidang manajemen berbasis sekolah, peran masyarakat dieksplorasi
lebihlanjutdanpesertamendiskusikansumbangannyatauntukpeningkatansekolahyangdapat
dikembangkanmelaluidukunganmasyarakatyangefektif.Pesertamengkajiulangkemajuanyang
dibuat sejak pelatihan tahap pertama. Nara sumber memberikan contoh dari kehidupan nyata
untuk didiskusikan dan dianalisa.
Kegiatan PAKEM mengeksplorasi pengelolaan kelas belajar aktif, strategi dan teknik dalam
mengelolapembelajaranyangmengembangkankemampuansiswauntukberfikir.Keterampilan
bertanya secara aktif dan kerja kelompok juga dibahas secara lebih intensif. Para peserta diajak
untukmengkajikembalipemahamanmerekatentangbelajaraktif,denganmengembangkansendiri
skenario pembelajaran secara individu ataupun kelompok dengan bantuan fasilitator. Skenario
pembelajaranyangtelahdikembangkandiujicobakanpadakelas-kelasdisekolahsetempat,dan
dilanjutkan dengan sesi pembahasan untuk memperoleh umpan balik dari para peserta lain.

PENDAHULUAN

Kegiatan pembahasan “Pembelajaran yang Mendidik Murid Mengembangkan Potensi Diri” ini
diberikanuntukmeningkatkankesadarangurutentangpentingnyamenyediakankesempatan
belajaryangsamakepadasemuasiswadikelas.Halinididasarkanpadapersamaanhakbagisemua
anakuntukmemperolehpendidikanyangberkualitas(UndangUndangPendidikanNo20Tahun
2003tentangSistemPendidikanNasionalBabIVPasal5Ayat1).Kesadaranguruuntukmemberikan
kesempatan yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak akan sangat besar artinya bagi
pengembanganSumberDayaManusiayangsangatdibutuhkandalameraglobalisasiagarSDMkita
tidak terpuruk dalam persaingan antar bangsa.
Monitoring kemajuan dan perubahan merupakan hal penting untuk usaha perbaikan. Dalam
PaketPelatihanLanjutanini,penggunaanindikatormonitoringdisajikanpadasetiapunit,dengan
harapanpadaakhirprogrampesertamampumengembangkanindikatormonitoringhasilmereka
sendiri.Parapesertajugadiharapkandapatmengembangkanrencanakegiatan(actionplan)untuk
menyusunpedomanmonitoringberdasarkanindikatoryangdipilih,termasukjadwaldanproses
monitoring dengan menggunakan indikator-indikator.

Bagaimana Penggunaan Materi Pelatihan
Paket Pelatihan Lanjutan ini terdiri dari 8 unit. Pengorganisasian unit-unit bisa fleksibel
berdasarkan sasaran peserta. Dalam diagram berikut, dipaparkan sasaran peserta untuk
setiap unit.

Bab 1: Kaji Ulang MBS
Bab 2: Peran Komite Sekolah
Bab 3: Pengembangan Peran serta
Masyarakat
Bab 8: Monitoring Dampak Pelatihan

Bab 4: Desain Pembelajaran Pakem
Bab 5: Pembelajaran yang Mendidik
Murid Mengembangkan Potensi Diri
Bab 6: Praktik Mengajar
Bab 7: Pendampingan Pembelajaran
Bab 8: Indikator Monitoring Unit

Peserta: Pembina pendidikan,
Kepala sekolah, Pengawas,
Wakil Komite Sekolah

Peserta: Kepala Sekolah,
Pengawas, Guru
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Pelatihan untuk Bab 1, 2, 3 dan 8 (SESI 1) mencakup temuan-temuan dalam manajemen
berbasis sekolahdanterfokuspadapengelolapendidikan. �������������������������������
Pelatihaninidapatdipisahkan
dari pelatihan Bab 4 – 8 (SESI 2) untuk memberikan fleksibilitas pengaturan. Namun,
jika waktu dan kondisi memungkinkan, kedua sesi ini bisa digabung dalam satu paket
pelatihan untuk menjaga keterkaitan tiga komponen (MBS, PSM, PAKEM) untuk semua
stakeholder. Jumlahhariyangdialokasikanuntuksetiapsesitergantungpadapelaksanaan
program. Dalam pelaksanaan pelatihan, materi ini dapat dilakukan dalam 4 hari, tapi bisa
juga dalam 6 hari sesuai kebutuhan. Para pelaksana sebaiknya menentukan jumlah hari
yang diperlukan, berapa waktu yang dialokasikan di setiap bab dan yang lebih penting,
berapa banyak waktu yang diperlukan oleh peserta untuk menguasai materi.
Pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari merupakan pelatihan untuk sekolah (guru dan
kepala sekolah) dan masyarakat (komite sekolah) ditingkat kabupaten/kota. Sedang
pelatihanyangdilaksanakanselama6harimerupakanpelatihanuntukpelatih(TOT)yang
dilaksanakan ditingkat nasional. Secara materi, ada perbedaan antara pelatihan yang
dilaksanakanselama4haridan6hariyaitudalamhalpraktekmengajardanpendampingan
pembelajaran. Pada pelatihan untuk sekolah dan masyarakat yang dilaksanakan
ditingkat kabupaten/kota selama 4 hari, menggunakan materi praktek mengajar dan
tidakmenggunakanmateripendampinganpembelajaran.Sedangpadapelatihanuntuk
pelatih (TOT) yang dilaksanakan ditingkat nasional selama 6 hari, menggunakan materi
pendampingan pembelajaran namun tidak melaksanakan praktek mengajar.
Pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari, menggunakan pengaturan sebagai berikut:
• Pelatihan hari pertama untuk Bab 1, 2, 3 dan 8 mencakup temuan-temuan dalam
manajemen berbasis sekolah dan terfokus pada pengelola pendidikan.
• Pelatihan hari ke 2-4 untuk menyelesaikan Bab 4 – 8 (kecuali Bab Pendampingan
Pembelajaran): 1,5 hari untuk kegiatan PAKEM (Bab 4 dan 5), dan 1,5 hari untuk praktik
mengajar dan umpan balik (Bab 6).
Sedang pelatihan yang dilaksanakan selama 6 hari, menggunakan pengaturan sebagai
berikut:
• Pelatihan hari pertama untuk Bab 1, 2, 3 dan 8 mencakup temuan-temuan dalam
manajemen berbasis sekolah dan terfokus pada pengelola pendidikan.
• Pelatihan hari ke 2-6 untuk menyelesaikan Bab 4 – 8 (kecuali Praktek Mengajar): 2 hari
untuk kegiatan PAKEM (Bab 4-6) dan 2 hari untuk materi dan praktik pendampingan
pembelajaran dan umpan balik (Bab 7) dan setengah hari untuk rencana tindak
lanjut.
Berikut jadwal yang disarankan untuk pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari:

PENDAHULUAN

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah dan Peran Serta Masyarakat
Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI I : KAJI ULANG MBS dan PSM
7.30 – 9.50

UNIT 1

KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

UNIT 2

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH
ISHOMA

13.30 - 15.30

UNIT 3

15.30 – 17.00

UNIT 8

PENGEMBANGAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN
MONITORING MBS & PSM

HARI II : DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM
8.00 – 9.45

UNIT 4

PENGANTAR, CERITA DARI GURU, DISKUSI
KEBERHASILAN, BELANJA DAN DISKUSI
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

UNIT 4

MODELING DAN DISKUSI: KONVENSIONAL
DAN PAKEM
ISHOMA

13.30 - 14.15
14.15 – 15.15
15.30 – 16.30

UNIT 4
UNIT 4
UNIT 4

PENGEMBANGAN GAGASAN PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN BERTANYA
PENGORGANISASIAN KELAS

HARI III: PEMBELAJARAN PAKEM
8.00 – 9.00
9.00 - 10.00

UNIT 4
UNIT 5

PEMBELAJARAN KOOPERATIF
PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID
MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI
ISTIRAHAT

10.15 – 11.15
11.15 - 12.00

UNIT 6
UNIT 6

CERITA DARI NARA SUMBER / MODELING
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
ISHOMA

13.30 – 14.30

UNIT 6

14.30 – 15.30
15.30 - 16.30

UNIT 6
UNIT 6

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
(LANJUTAN)
SIMULASI HASIL RENCANA PEMBELAJARAN
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN RENCANA
PEMBELAJARAN
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Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI IV: PRAKTIK MENGAJAR
8.00 – 12.00

UNIT 6

PRAKTIK MENGAJAR DI SEKOLAH
ISHOMA

13.30 – 14. 00
14.00 – 15.30

UNIT 6
UNIT 8

REFLEKSI DAN UMPAN BALIK
INDIKATOR MONITORING, PENUTUPAN

Berikut jadwal yang disarankan untuk pelatihan yang dilaksanakan selama 6 hari
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah dan Peran Serta Masyarakat
Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI I : KAJI ULANG MBS dan PSM
7.30 – 9.50

UNIT 1

KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

UNIT 2

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH
ISHOMA

13.30 - 15.30

UNIT 3

15.30 – 17.00

UNIT 8

PENGEMBANGAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN
MONITORING MBS & PSM

Pelatihan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM)
Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI II : DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM
8.00 – 9.45

UNIT 4

PENGANTAR, CERITA DARI GURU, DISKUSI
KEBERHASILAN, BELANJA DAN DISKUSI
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

UNIT 4

MODELING DAN DISKUSI: KONVENSIONAL
DAN PAKEM
ISHOMA

13.30 - 14.15
14.15 – 15.15
15.30 – 16.30

UNIT 4
UNIT 4
UNIT 4

PENGEMBANGAN GAGASAN PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN BERTANYA
PENGORGANISASIAN KELAS

PENDAHULUAN

HARI III: PEMBELAJARAN PAKEM
8.00 – 9.00
9.00 - 10.00

UNIT 4
UNIT 5

PEMBELAJARAN KOOPERATIF
PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID
MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI
ISTIRAHAT

10.15 – 11.15
11.15 - 12.00

UNIT 6
UNIT 6

CERITA DARI NARA SUMBER / MODELING
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
ISHOMA

13.30 – 14.30

UNIT 6

14.30 – 15.30
15.30 - 16.30

UNIT 6
UNIT 6

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
(LANJUTAN)
SIMULASI HASIL RENCANA PEMBELAJARAN
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN RENCANA
PEMBELAJARAN

HARI IV: PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN
07.30 - 09.30

UNIT 7

09.30 - 15.00

UNIT 7

15.00 - 16.30

UNIT 7

KAJIAN TENTANG PENDAMPINGAN
PEMBELAJARAN
OBSERVASI DAN PENYUSUNAN RENCANA
PEMBELAJARAN DENGAN GURU (DATANG KE
SEKOLAH)
DISKUSI HASIL KUNJUNGAN SEKOLAH

HARI V: PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN
07.00 - 15.00
15.00 - 16.30

UNIT 7
UNIT 7

PRAKTEK PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN
DISKUSI HASIL PRAKTEK PENDAMPINGAN
PEMBELAJARAN

HARI VI: RENCANA TINDAK LANJUT DAN PENUTUPAN
08.00 - 10.00
10.00 - 11.00

RENCANA TINDAK LANJUT
PENUTUPAN
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Materi dan Persiapan
PENTING!! BEBERAPA KEGIATAN DALAM PROGRAM INI MENGHENDAKI ADANYA
PERSIAPAN AWAL. BACALAH INFORMASI BERIKUT INI DENGAN SEKSAMA.
a) Nara sumber
Bab 1 dan Bab 2 menghendaki adanya presentasi singkat dari nara sumber. Agar penyajian
bisa lebih menarik, nara sumber sangat diharapkan untuk menyiapkan materi penyajian
dalam transparansi atau powerpoint. Oleh sebab itu, para fasilitator diharapkan dapat
mempertimbangkan hal-hal berikut ini :
• Siapa yang akan menjadi nara sumber ? Fasilitator perlu mengidentfikasi calon nara
sumberyangakanmenyajikanpengalamannyasesuaidenganbidangnyamasing-masing.
Bila memungkinkan, calon nara sumber telah mendapat pemberitahuan beberapa
minggusebelumnya,agarmerekamemilikiwaktuuntukmempersiapkanbahansebaikbaiknya.Dengandemikiannarasumbermemilikikesempatanuntukmengumpulkandan
mengorganisasikan informasi yang akan disajikan.
• Apa yang akan mereka bahas ? Untuk memandu nara sumber mengembangkan materi
penyajian,fasilitatormenyampaikanbeberapapertanyaankunciatautopikyangrelevan.
Hal ini akan sangat memudahkan nara sumber dalam menyusun bahan penyajian, bila
mereka mengetahui benar apa yang sepatutnya harus mereka kerjakan.
• Berapaalokasiwaktuyangtersediauntukmenyajikanbahantersebut?Yakinkankepada
nara sumber untuk memanfaatkan waktu yang tersedia seefisien mungkin.
• Fasilitator bersama nara sumber mengkaji ulang bahan yang akan dipresentasikan. Bila
diperlukan, kaji dan cek kembali bahan yang telah dikembangkan, disesuaikan dengan
waktu yang tersedia.

Pertanyaan yang disarankan untuk Nara Sumber Bab 1:
•
Apa pelajaran yang bisa dipetik dari MBS? atau
•
Apa hasil utama dari pelaksanaan MBS atau
•
Bagaimana prosesnya dan bagaimana bisa ditingkatkan?

b) Informasi penting dalam setiap bab
Setiapbabberisikansejumlahinformasipentingbagiparafasilitator.Informasitersebutadalah
catatan bagi fasilitator, temuan penting sesuai materi yang disajikan, serta petunjuk umum
lainnya. BACA SEMUA CATATAN DAN INSTRUKSI TERSEBUT DENGAN SEKSAMA. Informasi
tersebut sengaja dirancang, untuk memudahkan para fasilitator memahami dan mampu
mengorganisasikan bahan yang disajikan pada setiap unit.
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• Bahan dan sumber lainnya
Beberapa bab, terutama pada kegiatan PAKEM, membutuhkan sejumlah item bahan dan
sumber lainnya untuk kegiatan yang akan dilakukan. Cek tiap bab, kebutuhan bahan dan
alat apa yang dibutuhkan. Yakinkan semua kebutuhan itu telah tersedia sebelum pelatihan
dimulai.
• Nara sumber dan temuan
Setiap bab diawali dengan cerita keberhasilan nara sumber dalam menerapkan PAKEM dan
temuan penting. Semua temuan tersebut telah diidentifikasi sebagai masalah yang relevan
dengan topik yang dibahas dan kegiatan setiap bab dirancang dengan dimulai dari temuan
tersebut. Oleh sebab itu, temuan yang telah disusun, merupakan titik awal (starting point)
untukpembahasanpadasetiapbab.Walaupundemikianjanganterlalulamamendiskusikan
temuan agar tidak menyita waktu.
• Indikator monitoring dan bagaimana penggunaannya
Tiapbabmencantumkansejumlahindikatormonitoringyangdisimpandiakhirprogrambab.
Indikator monitoring tersebut merupakan pernyataan tentang bukti atau perilaku apa yang
patutdiamatiuntukmengkajisejauhmanaperubahanefektiftelahterjadidisekolahataupun
di masyarakat.
Temuanyangmunculseringjugaberkaitaneratdengantemuanyangtercantumdiawalsetiap
bab.Dengandemikian,temuantersebutlebihmerupakancontoh,yangbisadipertimbangkan
untukmemberikanidekepadapesertadalammengembangkanjenisjenisindikatoryangakan
dikembangkan pada bab 7.
Tunjukkan Indikator Monitoring melalui tayangan Powerpoint/transparansi secara
singkat, sebagai contoh saja. Jangan membiarkan peserta mengkopi/menyalin
indikator tersebut. Bahan tersebut diperlukan untuk membantu peserta agar
mampu menyusun indikator yang sesuai dengan rencana program pada akhir
pelatihan.
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BAHAN PRESENTASI UNTUK PENDAHULUAN PELATIHAN

BAGAIMANA PENGGUNAAN
MATERI PELATIHAN

Bab 1: Kaji Ulang MBS
Bab 2: Peran Komite Sekolah
Bab 3: Pengembangan Peran serta
Masyarakat
Bab 8: Monitoring Dampak Pelatihan

Bab 4: Desain Pembelajaran Pakem
Bab 5: Pembelajaran yang Mendidik
Murid Mengembangkan Potensi Diri
Bab 6: Praktik Mengajar
Bab 7: Pendampingan Pembelajaran
Bab 8: Indikator Monitoring Unit

Peserta: Pembina pendidikan,
Kepala sekolah, Pengawas,
Wakil Komite Sekolah

Peserta: Kepala Sekolah,
Pengawas, Guru

PENDAHULUAN

Jadwal Pelatihan Kabupaten/Kota
Pelatihan MBS dan PSM (Satu Hari)
Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI I : KAJI ULANG MBS dan PSM
7.30 – 9.50

BAB 1

KAJIAN ULANG PROGRAM MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

BAB 2

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH
ISHOMA

13.30 - 15.30

BAB 3

15.30 – 17.00

BAB 8

PENGEMBANGAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN
MONITORING MBS & PSM

Pakem (Tiga Hari)

Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI II : DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM
8.00 – 9.45

BAB 4

PENGANTAR, CERITA DARI GURU, DISKUSI
KEBERHASILAN, BELANJA DAN DISKUSI
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

BAB 4

MODELING DAN DISKUSI: KONVENSIONAL
DAN PAKEM
ISHOMA

13.30 - 14.15
14.15 – 15.15
15.30 – 16.30

BAB 4
BAB 4
BAB 4

PENGEMBANGAN GAGASAN PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN BERTANYA
PENGORGANISASIAN KELAS
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Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI III : PEMBELAJARAN PAKEM
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00

BAB 4
BAB 5

PEMBELAJARAN KOOPERATIF
PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID
MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI
ISTIRAHAT

10.15 – 11.15
11.15 – 12.00

BAB 6
BAB 6

CERITA DARI NARA SUMBER / MODELING
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
ISHOMA

13.30 – 14.30

BAB 6

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30

BAB 6
BAB 6

Waktu

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
(LANJUTAN)
SIMULASI HASIL RENCANA PEMBELAJARAN
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN RENCANA
PEMBELAJARAN

Kegiatan

Deskripsi

HARI IV: PRAKTEK MENGAJAR
8.00 – 12.00

BAB 6

PRAKTIK MENGAJAR DI SEKOLAH
ISHOMA

13.30 – 14. 00
14.00 – 15.30

BAB 6
BAB 8

REFLEKSI DAN UMPAN BALIK
INDIKATOR MONITORING, PENUTUPAN
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JADWAL PELATIHAN TOT
MBS DAN PSM (SATU HARI)
Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI I : Kaji Ulang MBS dan PSM
7.30 – 9.50

UNIT 1

KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

UNIT 2

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH
ISHOMA

13.30 - 15.30

UNIT 3

15.30 – 17.00

MONITORING

PENGEMBANGAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN
MONITORING MBS & PSM

PAKEM (LIMA HARI)

Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI II : Design Pembelajaran PAKEM
8.00 – 9.45

UNIT 4

PENGANTAR, CERITA DARI GURU, DISKUSI
KEBERHASILAN, BELANJA DAN DISKUSI
ISTIRAHAT

10.00 – 12.00

UNIT 4

MODELING DAN DISKUSI: KONVENSIONAL
DAN PAKEM
ISHOMA

13.30 - 14.15
14.15 – 15.15
15.30 – 16.30

UNIT 4
UNIT 4
UNIT 4

PENGEMBANGAN GAGASAN PEMBELAJARAN
KETERAMPILAN BERTANYA
PENGORGANISASIAN KELAS
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Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI III : PEMBELAJARAN PAKEM
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00

UNIT 4
UNIT 5

PEMBELAJARAN KOOPERATIF
PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID
MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI
ISTIRAHAT

10.15 – 11.15
11.15 – 12.00

UNIT 6
UNIT 6

CERITA DARI NARA SUMBER / MODELING
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
ISHOMA

13.30 – 14.30

UNIT 6

14.30 – 15.30
15.30 – 16.30

UNIT 6
UNIT 6

Waktu

Kegiatan

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
(LANJUTAN)
SIMULASI HASIL RENCANA PEMBELAJARAN
PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN RENCANA
PEMBELAJARAN

Deskripsi

HARI IV: Pendampingan Pembelajaran
07.30 - 09.30
09.30 - 15.00

UNIT 7
UNIT 7

15.00 - 16.30

UNIT 7

KAJIAN PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN
OBSERVASI DAN PENYUSUNA N RENCANA
PEMBELAJARAN DENGAN GURU (DATANG KE
SEKOLAH)
DISKUSI HASIL KUNJUNGAN SEKOLAH
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Waktu

Kegiatan

Deskripsi

HARI V: Pendampingan Pembelajaran
07.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Waktu

UNIT 7
UNIT 7

Kegiatan

PRAKTEK PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN
DISKUSI HASIL PRAKTEK PENDAMPINGAN
PEMBELAJARAN

Deskripsi

HARI VI: RENCANA TINDAK LANJUT DAN PENUTUPAN
08.00 - 10.00
10.00 - 11.00

RENCANA TINDAK LANJUT
PENUTUPAN
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UNIT 01
KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
(140 menit)
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1. Pengantar
ProgramManajemenBerbasisSekolah(MBS)padadasarnyamemberikesempatanseluasluasnyakepadamasyarakatsekolah(stakeholders)untukmerencanakan,melaksanakan,
danmengevaluasiprogramsekolah sebaiknya-baiknya.Dalam pelaksanaannya,program
MBS cukup bervariasi. Beberapa sekolah telah mengalami kemajuan cukup pesat, ada
sekolah yang kinerjanya sedang-sedang saja, namun ada juga sekolah yang mengalami
sejumlah kendala.
Unit ini akan mengkaji ulang pelaksanaan MBS dalam upaya meningkatkan mutu
program sekolah. Dari hasil analisis pelaksanaan MBS di lapangan, ada sejumlah temuan
yang akan menjadi masukan dalam upaya peningkatan pelaksanaan MBS. Beberapa
temuan tersebut terinci sebagai berikut:

Beberapa temuan dari hasil analisis pelaksanaan MBS di lapangan :
1) P��������������������������������������������������������������
engembangan visi, misi, dan program di beberapa sekolah telah
menunjukkan kesesuaian dengan prinsip MBS.
2) Perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program
di sejumlah sekolah sudah melibatkan pihak yang berkepentingan
(stakeholder), meskipun Peran kepala sekolah masih dominan.
3) Sebagian sekolah masih lebih memfokuskan perhatiannya pada
pembangunan fisik. Perencanaan dan pengalokasian anggaran di
beberapasekolahuntukpeningkatanmutupembelajaranbelummenjadi
prioritas.
4) PelaksanaanprogramdibeberapasekolahsudahsesuaidenganRencana
Induk Program Sekolah (RIPS) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan
Sekolah (RAPBS) yang telah disusun.
5) Sebagian sekolah sudah membuat RAPBS dengan mengintegrasikan
komponen dana dari berbagai sumber, seperti: APBD, orangtua.
masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Sebagian yang lain belum.
6) Prinsiptransparansidanakuntabilitaskegiatandankeuangandibeberapa
sekolahsudahditunjukkan,misalnyadenganmemajangkanRIP/RIPSdan
RAPBS.
7) Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyusun RIPS,
maupun RAPBS, serta ringkasannya.

KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

2. Tujuan
a. Peserta belajar dari pengalamanpengalamansekolahyangdianggap
telahberhasildalammelaksanakan
MBS,sebagaiupayameningkatkan
kualitas program sekolah.
b. Peserta mengkaji ulang rencana
program pengembangan sekolah
yangmencakupaspek manajemen
sekolah, peran serta masyarakat,
dan PAKEM.

Diskusi sekolah, orangtua dan stakeholder sebagai
salah satu bentuk implementasi MBS

3. Persiapan
Sebelum penyajian, fasilitator telah mengubungi calon nara sumber dan
menginformasikan tujuan lokakarya, jumlah peserta yang akan hadir, latar belakang
peserta, dan mendiskusikan hal-hal pokok (guideline) yang akan disajikan atau dibahas
dalam lokakarya, misalnya :
a. Penyelarasan antara program sekolah (RIPS dan RAPBS) dengan visi dan misi
sekolah,
b. Penyelarasan antara pelaksanaan dengan perencanaan,
c. Pengefektifan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sekolah,
d. Peninjauankembaliupayayangtelahdilakukandalamrangkapeningkatanpartisipasi
stakeholder.
Narasumber bisa berasal dari: kepala sekolah, pengawas, komite sekolah, orangtua, dan
guru.
Narasumber sebaiknya mewakili wilayah yang berbeda misalnya: sekolah yang berasal
dari kota-desa. Materi yang akan disajikan antara lain mendiskusikan faktor-faktor
pendukung dan penghambat pelaksanaan MBS.

4. Bahan Penunjang
1) Contoh RIPS dan RAPBS
2) Contoh Pajangan ringkasan RIPS dan RAPBS
3) Materi presentasi : Transparansi/Powerpoint
4) Kertas Plano, perekat, jarum, spidol besar.
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5. Kegiatan

Pengantar
(5 menit)

k

Presentasi
(20 menit)

k

Diskusi
kelompok
(30 menit)

x
Penguatan
(10 menit)

v

Kunjung Karya
(shopping)
(15 menit)

v

Kerja
kelompok
(60 menit)

1) Pengantar : (5 menit)
Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan isu penting pelaksanaan MBS. Bahan
disajikan melalui powerpoint/transparansi yang telah disiapkan.
2) Presentasi : (20 menit)
a. Fasilitatormempersilakan/mengundangnarasumberuntukmenyajikanpengalamanpengalamansekolahyangdianggapberhasildalampelaksanaanmanajemensekolah,
peningkatan mutu pembelajaran dan partisipasi masyarakat. ��������������������
Penyajian sebaiknya
dilengkapi dengan dokumen penunjang seperti tayangan video, foto, transparansi,
power point, dll.
b. Bilatidakmemungkinkan,presentasisingkatdiatasdapatdigantidenganmengadakan
kunjungansekolahuntukmengobservasipelaksanaanlangsungMBSdisekolah(MBS
in Action).
c. Presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab antara peserta dengan penyaji.
Diharapkan dalam sesi ini, peserta dapat memperoleh wawasan, pengalaman, dan
pengetahuan dari nara sumber.
3) Diskusi kelompok (per-profesi) : (30 menit)
a. Untukpelatihansekolahdanmasyarakat,pesertadibagidalamkelompokberdasarkan
profesi, yang beranggotakan 5-6 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru, komite
sekolah atau (jika memungkinkan) tokoh msayarakat/agama. Supaya pembahasan
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lebih terfokus, tiap kelompok memilih dan membahas 3 temuan yang bermasalah
(lihattemuanyangtelahdipaparkansebelumnya).Fasilitatordiharapkanmemberikan
bimbingan yang cukup pada kelompok.
Tujuan sesi ini adalah memperluas wawasan sekaligus memperdalam pengetahuan
peserta dengan saling berbagi pengalaman dan pengetahuan.
b. Hasil diskusi dapat berupa temuan-temuan, hikmah (lesson learned) pelaksanaan
MBS untuk dijadikan bahan masukan dan diskusi dalam kerja kelompok berikutnya
(kelompok sekolah).
4) Kerja kelompok (per-sekolah) : (60 menit)
a. Setelah diskusi kelompok, peserta kembali ke kelompok asal sekolah masing-masing.
Para peserta sangat diharapkan membawa dokumen sekolah yang relevan untuk
bahan kerja kelompok, misalnya ringkasan dokumen RIPS dan RAPBS.
b. Berdasarkan dokumen tersebut/kondisi sebenarnya, setiap kelompok sekolah
mengkaji ulang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) dalam
bidangmanajemensekolah,peransertamasyarakat,danPAKEMdariprogramsekolah
masing-masing kelompok dengan mengisi format dalam Lampiran 2 (Lampiran 1:
contoh pengisian untuk fasilitator).
c. Setiap kelompok sekolah membandingkan hasil pelaksanaan MBS dengan rencana
mereka untuk menemukan baik kesenjangan ataupun kelebihan, antara rencana dan
realisasi sekolah masing-masing.
d. Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan rencana tindak lanjut, misalnya:
sosialisasi program MBS hasil masukan dari diskusi, memperbaiki mekanisme
pelaksanaan program.
5) Kunjung Karya (shopping): (15 menit)
a. Setiap kelompok memajangkan hasil kerja kelompok masing-masing.
b. Setiap kelompok menugaskan salah satu wakilnya untuk menjaga dan menanggapi
pertanyaan dan komentar pengunjung dari kelompok lain.
c. Masing-masing kelompok melihat karya kelompok lain dan melakukan tanya jawab
6) Penguatan : (10 menit)
Fasilitator memberikan simpulan tentang: hal-hal positif, saran-saran perbaikan, dan
tindak lanjut.
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5.
Indikator Monitoring dan evaluasi: (Bahan Referensi
Fasilitator)
Indikator monitoring dan evaluasi yang terkait langsung dengan program sekolah
menyangkut beberapa hal berikut:
1) Visi, misi, program sekolah disesuaikan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
2) Stakeholderterlibatdalampenyusunanvisi,misi,programsekolah,sertapelaksanaan
program, dan monev.
3) Pengalokasian dan perealisasian anggaran sekolah untuk peningkatan mutu
pembelajaran meningkat.
4) Penyusunan RIPS dan RAPBS terpadu serta mudah diketahui publik, misalnya melalui
pemajangan.
5) Jenis-jenisdukunganpembelajaranolehmasyarakatuntuksekolahdanpembelajaran
anak bertambah.

2

1

Kelebihan/
Kesenjangan

Baru dilaksanakan untuk • Guru Kelas 3,
3 guru (Kelas 1,2 dan 4), 5 dan 6 belum
dan dilaksanakan 3 kali
menerima
pertemuan selama 6
pelatihan.
bulan.
• Masih kurang 5
kali pertemuan,
• Tinggal 2 bulan.

Realisasi

Penyebab Utama

• Ketidak cukupan
biaya.
• Keterbatasan tenaga
pelatih/guru yang
handal di kota, shg
harus mengirim ke
luar kota.
• Kurang koordinasi
antara guru yang
sudah mengikuti
pelatihan dengan
yang belum
Penyiapan Bahan • Dalam 3 bulan, guru
3 bulan lebih cepat • Adanya motivasi
Ajar yang lebih
berinovasidenganhasil dan melebihi
dan dorongan
bervariatif untuk
bahan ajar dari media
target.
Kepala Sekolah
tiap kelas dalam
masa (koran, majalah,
untukmeningkatkan
waktu 6 bulan
televisi, dll)
KBM
dalam mendukung • Atas kesadaran
• Kreatifitas guru dan
KBK
sendiri, murid telah
murid sangat tinggi
menyumbang10bahan
• Dukungan
ajar.
dan renspons
• Nara sumber (polisi,
stakeholder sangat
pegawai bank
positif
dan petani ) telah
membantu sesuai
dengan pelaksanaan
kurikulum.

Pelatihan PAKEM
untuk 6 guru,
masing-masing 8
kali pertemuan
selama 8 bulan.

No Rencana Program
(2004-2005)

• Hal yang sangat positif ini
sebaiknya terus dikembangkan
dengan memperluas bahan
ajar.
• Dapat disebarluaskan dan
didiskusikan dalam forum
MGMP
• ..................

• Kaji ulang rencana pelatihan,
jikaperlumemberdayakanguru
yg telah mendapat pelatihan.
• Efektifkan MGMPS
• Mengadakan pelatihan mandiri
• Pengalian dana dari donatur,
komite, alumni
• Mencari pihak stakeholder
sekolah yang peduli terhadap
hal ini
• ....................

Tindak Lanjut

Contoh Pengisian Format (untuk fasilitator): Kaji Ulang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
Nama Sekolah: ...............................................................................
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LAMPIRAN 1
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No Rencana Program
(2004-2005)
Realisasi

Kelebihan/
Kesenjangan
Penyebab Utama

Kaji Ulang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Sekolah (Latihan untuk Peserta)
Nama Sekolah : _________________________________________
Tindak Lanjut
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LAMPIRAN 2

KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

LAMPIRAN 3
Bahan Presentasi untuk Fasilitator

BAB 1
KAJI ULANG
PROGRAM MBS

TEMUAN PELAKSANAAN MBS :
1.	���������������������������������������������������������������
P��������������������������������������������������������������
engembangan visi, misi, dan program di beberapa sekolah telah
menunjukkan kesesuaian dengan prinsip MBS.
2.	��������������������������������������������������������
Perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi
program di sejumlah sekolah sudah melibatkan pihak yang
berkepentingan (stakeholder), meskipun peran kepala sekolah
masih dominan.
3.	�����������������������������������������������������������
Sebagian sekolah masih lebih memfokuskan perhatiannya pada
pembangunan fisik. Perencanaan dan pengalokasian anggaran di
beberapa sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran belum
menjadi prioritas.
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4.	�������������������������������������������������������������
Pelaksanaan program di beberapa sekolah sudah sesuai dengan
Rencana Induk Program Sekolah (RIPS) dan Rencana Anggaran
dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) yang telah disusun.
5.	��������������������������������������������
Sebagian sekolah sudah membuat RAPBS dengan
mengintegrasikan komponen dana dari berbagai sumber,
seperti: APBD, orangtua. masyarakat, dan sumber-sumber
lainnya. Sebagian yang lain belum.
6.	�������������������������������������������������������������
Prinsip transparansi dan akuntabilitas kegiatan dan keuangan
di beberapa sekolah sudah ditunjukkan, misalnya dengan
memajangkan RIP/RIPS dan RAPBS.
7.	����������������������������������������������������������
Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyusun
RIPS, maupun RAPBS, serta ringkasannya.

CONTOH SEKOLAH YANG TELAH MEMAJANGKAN
RIPS DAN RAPBS

KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Kaji Ulang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Sekolah
No Rencana Program

Pelaksanaan

Kesenjangan

Tindak Lanjut

MONEV
•	��������������������������������������������������������������
Terjadinya kesesuaian antara visi, misi, program sekolah, dan
pelaksanaannya.
•	�������������������������������������������������������
Meningkatnya keterlibatan stakeholder dalam penyusunan
visi, misi, program sekolah, pelaksanaan program, dan monev.
•	����������������������������������������������������������
Meningkatnya alokasi dan realisasi anggaran sekolah untuk
peningkatan mutu pembelajaran.
•	��������������������������������������������������������
Terintegrasinya penyusunan RIPS dan RAPBS, serta mudah
diketahui publik, umpamanya melalui pemajangan.
•	���������������������������������������������������������
Bertambahnya jenis-jenis dukungan pada pembelajaran oleh
masyarakat untuk meningkatkan mutu
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UNIT 02
PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH
(120 menit)
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Komite sekolah di Banyumas sedang membahas
program komite

1. Pengantar
Secara yuridis formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah
sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran
komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi
kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan,
baik program pembangunan fisik maupun non fisik, seperti program pembelajaran di
kelas. Namun demikian, dalam perjalanannya kiprah komite sekolah belum sepenuhnya
melaksanakan peran dan fungsinya sebagai organisasi mitra sekolah dalam membantu
program pendidikan sesuai dengan rencana.
Sejumlah temuan berikut merupakan refleksi empirik (nyata) tentang potret sebagian
komite sekolah. Melalui pembahasan pada sesi ini diharapkan para peserta dapat
merumuskan berbagai strategi dalam meningkatkan peran komite sekolah.

Beberapa temuan tentang komite sekolah:
1) Di sebagian daerah, sosialisasi tentang Peran Komite Sekolah kepada
masyarakat belum diefektifkan.
2) Di beberapa sekolah, pelaksanaan pemilihan pengurus komite sekolah
belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3) Peran Komite sekolah mengutamakan pengumpulan dana dan fisik sekolah
dan kurang menyentuh program non fisik.
4) Tugas pokok dan fungsi komite belum dilaksanakan secara optimal.
5) Di beberapa sekolah, komposisi keanggotaan laki-laki dan perempuan
dalam organisasi komite sekolah belum berimbang.

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

2. Tujuan
1) Meningkatkan kesadaran peserta pelatihan tentang peran komite sekolah
2) Merumuskan berbagai strategi sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja komite
sekolah melalui pembekalan: pengetahuan, ketrampilan, dan sikap terhadap
peningkatan mutu pembelajaran melalui program MBS, PAKEM, dan PSM.
3) Memerankan contoh-contoh konkret bagaimana komite sekolah melaksanakan
fungsinya.

3. Persiapan
Sebelum pelatihan dimulai, fasilitator mengingatkan agar peserta membawa dokumen
visi, misi, dan program sekolah masing-masing.

4. Bahan Penunjang
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Bahan tertulis tentang komite sekolah
Format hasil diskusi kelompok
Materi presentasi : OHP/Powerpoint
Bahan untuk peserta
Panduan Pembentukan Komite Sekolah ( SK Mendiknas No. 044/U/2002 )
Contoh SK Pengangkatan Komite Sekolah

5. Kegiatan
Pengantar
(10 menit)

k

Studi kasus &
Bermain Peran
(40 menit)

k

Diskusi
kelompok
(35 menit)

x
Penguatan dari
fasilitator
(10 menit)

v

Kunjung Karya
(shopping)
(25 menit)
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1) Pengantar: (10 menit)
Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan temuan penting tentang peran dan
fungsi komite sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah,
termasuk mengungkapberbagaipotensidankendalayangdihadapi.Fasilitatorperlu
memancing temuan-temuan lain yang berkembang di lingkungan persekolahan di
daerah masing-masing (Lihat bahan presentasi untuk fasilitator : Lampiran 9).
2) Studi Kasus dan Bermain Peran: (40 menit)
Dalamsesiini,pesertadibagidalamduakelompokyangmewakiliberbagaistakeholder
(KS, guru, tokoh masyarakat, orangtua murid, kalangan industri, dsb). Kelompok I
melakukan kegiatan pembahasan studi kasus dan bermain peran pemilihan komite
sekolah. Sedangkan kelompok II melakukan pembahasan studi kasus dan bermain
peran peningkatan peran komite sekolah. Hasil pekerjaan/diskusi tiap kelompok
dipajangkan untuk bahan studi kasus dan bermain peran lihat Lampiran 1 juga lihat
Lampiran 2 tentang Kepmen Diknas (Pembentukan Komite Sekolah).
Mengapa Perlu Bermain Peran?
Fungsi/tujuan bermain peran adalah peserta dapat berdiskusi/ menyoroti
permasalahan dengan lebih tajam, dengan menggunakan berbagai sudut
pandang/kacamata: misalnya kacamata guru, orangtua murid, dan lain
sebagainya (Enam Topi Berpikir “De Bono” yang disederhanakan).
Pimpinandiskusiharusmemberikankesempatankepadasetiappemeranuntuk
menyoroti masalah dari kepentingan berbagai peran, misalnya dari kacamata
guru apa permasalahannnya? apa yang sudah dilakukannya? dan apa yang
diharapkannya? Demikian seterusnya dari kacamata pemeran lannya.
3) Diskusi Kelompok: (35 menit)
Fasilitator memberikan ulasan tentang sajian peragaan bagaimana komite sekolah
melakukan peran dan fungsinya. Sebagai tindak lanjut, fasilitator meminta peserta
menyusunsaran-sarankongkretuntukmeningkatkanperankomitesekolahtermasuk
pengembangan fungsi-fungsinya untuk disosialisasikan kepada Dinas Pendidikan,
Sekolah,KomiteSekolah,masyarakat(khususnyaorangtuamurid),DewanPendidikan
dan stakeholder pendidikan terkait lainnya (Camat, Kepala Desa, dsb). Hasil
diskusi kelompok dituangkan dalam tabel di Lampiran 8 (Lampiran 7 contoh untuk
fasilitator).
4) Kunjung Karya (shopping): (25 menit)
a. Peserta memajangkan hasil kerja kelompok masing-masing
b. Setiap kelompok menugaskan salah satu wakilnya untuk menjadi nara sumber,
menjaga dan menanggapi pertanyaan/ komentar pengunjung

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

c. Masing-masing kelompok melihat karya kelompok lain dan melakukan tanya
jawab.
5) Penguatan: (10 menit)
Fasilitator memberikan kesimpulan dan catatan akhir tentang hasil diskusi kelompok.

6. Indikator Monitoring dan Evaluasi:
Fasilitator)

(Bahan Referensi

1) Masyarakat lebih banyak ikut serta dalam pembangunan pendidikan di sekolah
termasuk:
• Membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas
• Membantu administrasi kelas
• Membantu perbaikan kelas
• Membantu perbaikan sekolah
• Sebagai nara sumber
• Membantu perpustakaan sekolah
• Membantu membuat pajangan
2) Masyarakat ikut dalam pembangunan fisik sekolah
3) Masyarakat ikut dalam perencanaan RIPS dan RAPBS
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LAMPIRAN 1
Studi Kasus dan Bermain Peran
1. Cara Pemilihan Komite Sekolah:
Studi Kasus
Pada tahun ajaran baru akan diadakan pemilihan ketua dan anggota komite sekolah
barukarenakomiteyanglamasudahberakhirmasatugasnya.SesuaidenganKeputusan
Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah, diadakan rapat oleh Panitia Persiapan yang beranggota 5 orang
(kepala sekolah, guru, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan, tokoh
masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri).
Pembahasan dan Bermain peran:
a. Mengkaji kasus.
b. Bermain peran singkat : Panitia persiapan mengadakan rapat untuk menyusun
kriteria dan mengidentifikasi calon anggota dan ketua komite.
Produk yang diharapkan:
a. Menyusun kriteria calon Pengurus Komite Sekolah.
b. Membuat pengumuman/iklan/poster melakukan sosialisasi perlunya komite
sekolah.
c. Menyusun Draf SK Komite Sekolah.
2. Meningkatkan Peran Komite Sekolah
Kasus:
Kepala Sekolah yang lama baru saja pensiun. Penggantinya yang masih muda ingin
mengadakanperubahankondisisekolahdanmeningkatkanmutupendidikandiSDN
XXI. Orang tua siswa sebagian besar adalah buruh tani, buruh harian di pabrik dan
pedagang kecil. Banyak juga di antara orang tua yang menjadi TKI di negeri tetangga.
Beberapa siswa bahkan dibebaskan membayar iuran SPP karena tidak mampu.
Walaupun demikian Kepala Sekolah dan para guru bertekad untuk meningkatkan
mutu pendidikan meskipun ada keterbatasan dana.
Bermain Peran:
Rapat Komite SDN XXI dilakukan atas undangan Kepala Sekolah baru, yang
menginginkanadapeningkatanmutupendidikandisekolahnyadanmohonbantuan
Komite sekolah dan tokoh masyarakat setempat bagaimana merumuskan Visi dan
misi sekolah yang realistis dan menentukan strategi apa yang harus dilaksanakan
supaya program sekolah dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi
yang lebih tinggi untuk bekal melanjutkan pendidikan dan terjun ke masyarakat di
kemudian hari.

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

Petunjuk untuk Fasilitator;
a. Rapat dibuka oleh kepala sekolah dan selanjutnya dipimpin oleh Ketua Komite
Sekolah
b. Ketua komite Sekolah menceritakan kondisi saat ini, di mana lulusan banyak
yang tidak melanjutkan sekolah, dan kurang mendapat bekal keterampilan untuk
bekerja
c. Ketua minta pendapat para hadirin, untuk menggambarkan lulusan sekolah
seperti apa yang mereka inginkan, dan bekal kemampuan apa (pengetahuan,
keterampilan, sikap/nilai) yang mereka butuhkan. Gambaran lulusan ini akan
dijabarkan menjadi visi, misi, dan program sekolah (Lihat contoh di lampiran 3).
d. Selanjutnyaberdasarkanprogramsekolah(jangkapendek,menengahdanpanjang)
mereka diharapkan menemukan strategi yang tepat agar program tersebut dapat
direalisikan.
e. Bandingkan visi dan misi yang dihasilkan kelompok dengan yang di bawa masingmasing sekolah.
Produk yang diharapkan :
a. Ciri-ciri lulusan sekolah
b. Mengkaji ulang visi, misi sekolah.
c. Penetapan program pada tahun pertama dan strategi untuk mencapainya.
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LAMPIRAN 2
Bahan Penunjang untuk Fasilitator
PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah)
1. Prinsip Pembentukan
Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. transparan, akuntabel, dan demokratis;
b. merupakan mitra satuan pendidikan.
2. Mekanisme Pembentukan
a. Pembentukan Panitia Persiapan
1) Masyarakatdan/ataukepalasatuanpendidikanmembentukpanitiapersiapan.
Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri
atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan,
penyelenggara. pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidilkan,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua
peserta didik.
2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/
anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang
Komite Sekolah menurut Keputusan ini;
b) Menyusun kriteria dan mengindentifikasi calon anggota berdasarkan usulan
dan masyarakat;
c) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dan masyarakat;
d) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
e) Menyusun nama-nama anggota terpilih;
f) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah;
g) Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan
pendidikan:
b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

3. Penetapan pembentukan Komite Sekolah
Komite Sekolah ditetapkan untulk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala
satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur calam AD dan ART.

PERAN DAN FUNGSI
Komite Sekolah berperan sebagai:
1. Pemberipertimbangan(advisoryagency)dalampenentuandanpelaksanaankebijakan
pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun
tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (mediating agency) dengan masyarakat di satuan
pendidikan.
Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/
duniaindustri)danpemerintahberkenaandenganpenyelenggaraanpendidikanyang
bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan
pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan
mengenai:
a. 		 kebijakan dan program pendidikan;
b. rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
c. 		 kriteria kinerja satuan pendidikan;
d. kriteria tenaga kependidikan;
e. 		 kriteria fasilitas pendidikan; dan
f. 		 hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna
mendukung peningkatan mutu dan pemerataaln pendidikan;
6. Menggalangdanamasyarakatcalamrangkapembiayaanpenyelenggaraanpendidikan
disatuan pendidikan;
7. Melakukanevaluasidanpengawasanterhadapkebijakan,program,penyelenggaraan,
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

41

1. Imtaq;
2. Presetasi Akademik;
3. Prestasi Seni;
4. Prestasi Olah Raga;
5. Kedisiplinan.

Indikator Misi
1. Imtaq :
“ Pembiasaan Shalat 5 (lima) waktu
dan shalat Dhuha dan Baca Tulis
Alqur’an “
2. Prestasi Akademik:
Perolehan Rata-Rata Terbaik Nilai
UAS
melalui :
a) Tambahan Pelajaran;
b) Peningkatan Profesionalisme Guru
Melalui KKG/MGMP;
3. Prestasi Seni :
a. Mengadakan Ekstrakurikuler Tari;
4. Prestasi Olah Raga :
b. Mengadakan Ekstrakurikuler
Renang;
5. Kedisiplinan :
a. Guru dan Murid Tertib Waktu;
b. Pembiasaan Tidak Keluar Pagar
Sekolah Waktu Istirahat.

Program Jangka Pendek
1. Imtaq :
• Menjadi Juara Qiro’ah Tingkat
Kecamatan
2. Prestasi Akademik:
• Perolehan NEM Rata-Rata 7,00
3. Prestasi Seni :
• Juara Tari Tingkat Kecamatan;
4. Prestasi Olah Raga :
• Juara Renang Tingkat Kecamatan;

Program Jangka Panjang

Visi, Misi, dan Program Sekolah (Sumber : peserta TOT BATU)
“ Visi Unggul Dalam Prestasi, Mandiri dan Berbudi Pekerti Luhur Berdasarkan IMTAQ “
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LAMPIRAN 3
Contoh untuk Fasilitator

• Bukan Kepala Sekolah / Guru
Sekolah yang bersangkutan;
• Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
• Tokoh Masyarakat yang peduli
pendidikan;
• Memiliki wawasan yang luas
terhadap pendidikan;
• Memiliki cukup waktu;
• Memiliki pengaruh yang kuat;
• Bertanggung jawab dan jujur.

Ketua
a) Sekretaris
• Mampu mengerjakan administrasi;
• Sekretaris 1 berasal dari luar sekolah
yang bersangkutan;
• Sekretaris 2 berasal dari sekolah
yang bersangkutan
b) Bendahara
• Mampu mengerjakan adminidtrasi
keuangan;
• Jujur dan bertanggung jawab;
• Bendahara 1 berasal dari luar
sekolah yang bersangkutan;
• Bendahara 2 berasal dari sekolah
yang bersangkutan;
c) Anggota
• Peduli terhadap pendidikan;
• Komposisi dari tokoh masyarakat,
tokoh agama, dunia usaha dan
masyarakat lingkungan sekolah

Anggota

Panitia
ttd

“ Dalam rangka peningkatan mutu
pendidikan di SMP ‘Unggul’, kami
sangat membutuhkan peran serta
masyarakat untuk menjadi pengurus
/ Anggota Komite Sekolah.
Kami mengharap Bapak/Ibu/Saudara
hadir pada hari Sabtu, 26 Maret 2005
bertempat di SMP ‘Unggul’ jam 10.00
s/d 14.00 WIB.
Keterangan lebih lanjut, dapat
diperoleh di Sekretariat Panitia.
Pengumuman ini bersifat undangan
resmi “.
Terima kasih

Surat/Iklan

Contoh Kriteria Pengurus Komite Sekolah (sumber peserta TOT Banyumas)

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

LAMPIRAN 4
Bahan Penunjang untuk Fasilitator
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1.
2.
3.
4.
5.

Dst;
:
Dst,

SK Mendiknas 044/U/2002

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Kepala Sekolah

:
:

..........................
………… ............. 2005

Memutuskan :
Nama-nama pada lampiran 1 (satu) dalam Surat Keputusan ini, diangkat dan disahkan sebagai Pengurus Komite Sekolah
Masa Bakti ke pengurusan sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2009
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Segala sesuatu yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
Apabila terjadi kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Menimbang :
Memperhatikan
Menetapkan :

KOP : SEKOLAH
____________________________________________________________________________________________
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP ....................................
KECAMATAN ..................................
Nomor : ………/………/2005
Tentang
Kepengurusan Komite Sekolah SMP ................................
Periode 2005 – 2009
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LAMPIRAN 5
Bahan Penunjang untuk Fasilitator

PAKEM

• Ikut aktif dalam pertemuan • Memberi masukan dalam
menyusun program sekolah. memilih buku pelajaran, alat
• Aktif mempengaruhi dalam
peraga, dan kegiatan siswa.
pengambilan keputusan
• Memberikan berbagai
alternatif kegiatan ekstra
kurikuleryangmeningkatkan
kreatifitas dan life skill
• Mengidentifikasi sumber
• Menyarankan kepada wali
dana dan daya pendidikan
murid untuk membentuk
lingkungan sekolah
paguyuban kelas
• Terlibat dalam perencanaan • Memfasilitasi pelatihan bagi
RIP dan RAPBS
guru untuk pemanfaatan
lingkungan

MBS

Bentuk Pelaksanaan

Melakukan kontrol terhadap • Keterbukaan program dan
• Diskusi dengan guru
transparansi dan akuntabilitas
keuangan sekolah
membahas perkembangan
penyelenggaraandankeluaran • Ikut aktif dalam pemeriksaan siswa/kemajuan sekolah
Pendidikan
keuangan sekolah
• Mengevaluasi perencanaan
dan pelaksanaan kebutuhan
sarana/prasarana KBM
setahun
Merupakan penghubung
• Melakukan sinergi antara
• Mengkaitkan program KBM
antara sekolah dengan
program sekolah dengan
dengan potensi lingkungan
masyarakat dan pemerintah
program-program yang ada di
masyarakat dan pemerintah

Memberikan sumbangan
pemikiran, dana, dan tenaga
dalam menyelenggaraan
pendidikan

Memberikan pertimbangan
dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan
pendidikan

Tugas/ Peran (SK
Mendiknas no 044/U/2002)
PSM
• Ikut terlibat dalam rapat
desa dalam mengusulkan
program sekolah.
•Mengkampanyekanperlunya
keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan am
belajar
• Menggalang orangtua dan
masyarakat lingkungan
sekolah untuk mendukung
program sekolah
• Mengidentifikasi nara
sumber di lingkungan
sekolah untuk mendukung
KBM
• Meminta masyarakat menilai
kinerja sekolah
• Melakukan kontrol terhadap
kinerja sekolah
• Memberikan saran dan
masukan terhadap kinerja
sekolah
• Mensosialisasikan program
sekolah kepada masyarakat
lingkungan sekolah

Contoh Pengisian (Untuk Fasilitator) Tugas dan Peran Komite Sekolah

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

LAMPIRAN 6
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• Mencari alternatif penggalian • Mendorong sekolah
• Mengajak tokoh masyarakat
dana
menerapkan PAKEM dengan agar bersedia menjadi
• Rekrutmen tenaga ,
hemat biaya.
narasumber
memanfaatkan potensi
• Membantu sebagai
• Memberi fasilitas dan
komite sekolah
narasumber dalam
kemudahan pada siswa untuk
• Ikut serta menentukan
pelaksanaan PAKEM
belajar diluar kelas
besarnya dana partisipasi wali Menyarankan anggota komite • Mengidentifikasi dan
murid
sekolah untuk melaksanakan memanfaatkan lingkungan
• Ikut mengelola dana
observasi kegiatan sekolah
masyarakat yang bisa
partisipasi
secara langsung.
dimanfaatkan dalam KBM

PSM

Memberikan sumbangan
pemikiran, dana dan tenaga
dalam menyelenggarakan
pendidikan

PAKEM

• Memberi saran tentang
• Merencanakan anggaran
• Pro aktif terhadap sekolah
penyusunan program sekolah dalam pelaksanaan PAKEM
dan masyarakat dan
• Memberi masukan agar
• Komite sekolah membantu
selalu berkoordinasi demi
sekolah membuat proposal
pelaksaan program ekstra
kelancaran pelaksanaan
• Ikut serta dalam penyusunan kurikuler (ikut mengajar)
program-program sekolah.
RAPBS dengan melibatkan
• Menyetujui tenaga trampil
• Memberi saran kepada
stakeholder yang ada
untuk memberikan pelatihan masyarakat agar lebih peduli
pendidikan. (Mis. Bantuan
tidak hanya berupa uang.)

MBS

Bentuk Pelaksanaan

Memberikan Pertimbangan
dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan
pelaksanaan

Tugas/Peran (SK
Mendiknas no 044/U/2002)

Format Diskusi Tugas dan Peran Komite Sekolah
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LAMPIRAN 7
Contoh untuk Fasilitator

MBS

PAKEM

Bentuk Pelaksanaan
PSM

Merupakan penghubung
antara sekolah dengan
masyarakat dan pemerintah

• Membantu Kepala Sekolah
dalam pembuatan proposal
• Mencari mitra kerja

• Sosialisasi hasil PAKEM
• Menjebatani untuk memilih
• Menyarankan sekolah mengisi pengurus paguyuban kelas.
siaran pendidikan di media
cetak dan elektronik

Melakukan kontrol terhadap • Mengawasi penggunaan dana • Memantau pelaksanaan
• Memantau kegiatan
transparansi dan akuntabilitas • Mengevaluasi pelaksanaan
PBM, Evaluasi kenaikan kelas, paguyuban kelas
penyelenggarakan dan
program yang telah
kelulusan.
• Ada informasi terbuka
keluaran pendidikan
diputuskan
• Mengevaluasi efektivitas
tentang peran serta
• Memeriksa laporan
pemanfaatan sarana/metode masyarakat/ para donatur
pertanggungjawabansekolah di dalam KBM
(misal: dana, sumbangan,
secara berkala
• Mengevaluasi dampak
narasumber).
pelatihan guru terhadap
prestasi anak

Tugas/Peran (SK
Mendiknas no 044/U/2002)

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH
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Merupakan penghubung
antara sekolah dengan
masyarakat dan pemerintah

Melakukan kontrol terhadap
transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraandankeluaran
Pendidikan

Memberikan sumbangan
pemikiran, dana, dan tenaga
dalam menyelenggaraan
pendidikan

Memberikan pertimbangan
dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan
pendidikan

Tugas/ Peran (SK
Mendiknas no 044/U/2002)
MBS

PAKEM

Bentuk Pelaksanaan

Format Diskusi Tugas dan Peran Komite Sekolah (Latihan untuk peserta)
PSM
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LAMPIRAN 8

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

LAMPIRAN 9
Bahan Presentasi untuk Fasilitator

BAB 2
KAJI ULANG
PROGRAM MBS

BEBERAPA TEMUAN
1.���������������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������
Di sebagian daerah, sosialisasi tentang Peran Komite Sekolah
kepada masyarakat belum diefektifkan.
2.	�����������������������������������������������������������
Di beberapa sekolah, pelaksanaan pemilihan pengurus komite
sekolah belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	�������������������������������������������������������
Peran Komite sekolah mengutamakan pengumpulan dana dan
fisik sekolah dan kurang menyentuh program non fisik.
4.	���������������������������������������������������������
Tugas pokok dan fungsi komite belum dilaksanakan secara
optimal.
5.	���������������������������������������������������������
Di beberapa sekolah, komposisi keanggotaan laki-laki dan
perempuan dalam organisasi komite sekolah belum berimbang. �
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CARA PEMILIHAN KOMITE SEKOLAH
Kasus
• Rapat pemilihan ketua dan anggota komite sekolah baru
karena komite yang lama sudah berakhir masa tugasnya.
• Panitia Persiapan yang beranggota 5 orang (kepala sekolah,
guru, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan ,
tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri)

MENINGKATKAN PERAN KOMITE SEKOLAH
Kasus:
• Kepala Sekolah baru ingin mengadakan perubahan kondisi
sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di SDN XXI.
• Orang tua siswa sebagian besar adalah buruh tani, buruh harian
dan pedagang kecil, menjadi TKI di negeri tetangga.Beberapa
siswa bahkan dibebaskan membayar iuran SPP karena tidak
mampu.
• Walaupun demikian Kepala Sekolah dan para guru bertekad
untuk meningkatkan mutu pendidikan meskipun ada
keterbatasan dana.

PENGEMBANGAN PERAN KOMITE SEKOLAH

BERMAIN PERAN
Rapat Komite SDN XXI dengan Kepala Sekolah baru,
menginginkan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya,
mohon bantuan Komite dan tokoh masyarakat setempat
merumuskan Visi,Misi sekolah yang realistis, strategi apa
yang harus dilaksanakan supaya program sekolah dapat
menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang lebih
tinggi untuk bekal melanjutkan pendidikan dan terjun ke
masyarakat di kemudian hari.

HASIL YANG DIHARAPKAN (Kerja Kelompok)
KEL I : (CARA PEMILIHAN KOMITE SEKOLAH )
1. MENYUSUN KRITERIA CALON ANGGOTA &KETUA KS
2. PENGUMUMAN/IKLAN SOSIALISASI KOMITE SEKOLAH
3. MENYUSUN DRAF SK KOMITE SEKOLAH
KEL II : ( PENINGKATAN PERAN KOMITE SEKOLAH)
1. MENDESKRIPSIKAN CIRI LULUSAN
2. MENYUSUN KEMBALI VISI, MISI & PROGRAM SEKOLAH
3. MENYUSUN STRATEGI PROGRAM
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Format Diskusi Tugas dan Peran Komite Sekolah (Latihan untuk peserta)
Tugas/ Peran (SK
Mendiknas no 044/U/2002)

Bentuk Pelaksanaan
MBS

PAKEM

PSM

Memberikan pertimbangan
dalam penentuan dan
pelaksanaan kebijakan
pendidikan

Memberikan sumbangan
pemikiran, dana, dan tenaga
dalam menyelenggaraan
pendidikan

Melakukan kontrol terhadap
transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraandankeluaran
Pendidikan

Merupakan penghubung
antara sekolah dengan
masyarakat dan pemerintah

Indikator Monev
•
•
•
•
•

Komite Sekolah secara rutin mengadakan pertemuan dan
ada notulen hasil rapat.
Adanya sosialisasi tentang Peran Komite Sekolah kepada
masyarakat
Pemilihan pengurus dan komposisi anggota komite
sekolah sesuai dengan ketentuan.
Peran Komite mencerminkan 4 fungsi pokok
Ada keseimbangan jender dalam kepengurusan Komite
Sekolah

UNIT 03
PENGEMBANGAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN
(120 menit)
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1. Pengantar
Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,
orangtua,danmasyarakat.Ketiganya,sesuaidenganfungsidanperanmasing-masing,harus
berupaya seoptimal mungkin untuk membantu terselenggaranya program pendidikan
yang bermutu. Dalam perkembangannya, dukungan dan peran serta masyarakat dalam
menunjang program pembelajaran di sekolah masih beragam, umumnya dukungan
masih bersifatfisik,namunadajugakelompokmasyarakatyangsudahmembantuproses
pembelajaran. Di sisi lain, masih ada sekolah yang kurang mampu dan mau mendekati
masyarakat guna membantu program pendidikan, dalam bidang fisik maupun bidang
pembelajaran.
Pada sesi ini para peserta diharapkan dapat mengkaji upaya peningkatan kesadaran
masyarakat dan sekolah tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu
pembelajaran, baik dalam bentuk penyediaan narasumber ataupun penyediaan bahan
belajar.
Di bawah ini ada sejumlah isu penting tentang peran serta masyarakat dalam
pembelajaran,yangdiharapkanakanmenjadimasukandalamupayauntukmeningkatkan
PSM. :

Orangtuayangmembantu
pembelajaran di bidang
pertanian

1) Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa
programpendidikanmerupakantanggungjawab
sekolah dan pemerintah saja,
2) Saat ini, umumnya peran serta masyarakat
masih terbatas pada pengumpulan dana dan
dukungan fisik untuk pembangunan sekolah saja.
Sebagian masyarakat dan juga sekolah, belum
menyadari pentingnya potensi, peran serta,
hak dan kewajiban dalam peningkatan mutu
pembelajaran.
3)Sebagiansekolahsudahmemberikankesempatan
kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam
upaya peningkatan mutu pembelajaran di
sekolah.

PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

2. Tujuan
a. Meningkatkan kemampuan peserta untuk menumbuhkembangkan kesadaran serta
karya nyata masyarakat dan sekolah tentang pentingnya peran serta masyarakat
dalam membantu pembelajaran
b. Meningkatkan keterampilan peserta dalam menggali berbagai cara dan jenis peran
serta masyarakat dalam pembelajaran.

3. Persiapan
Untuk kelancaran sesi ini, fasilitator telah menghubungi calon narasumber dan
mendiskusikanhal-halpokokyangakandisajikanataudibahasdalamlokakarya.Informasi
lainnyayangdikemukakankepadanarasumberadalahtujuanlokakarya,jumlahdanlatar
belakang pekerjaan para peserta, dsb.

4. Bahan Penunjang
1) Temuan tentang peran serta masyarakat (OHP/Powerpoint)
2) Format hasil diskusi kelompok
3) Materi presentasi : OHP/Powerpoint

5. Kegiatan
Pengantar
(5 menit)

k

Curah Pendapat
(Bermain Peran)
(35 menit)

k

Kerja
Kelompok
(30 menit)

x
Penguatan
(10 menit)

v

Presentasi
Nara Sumber
(20 menit)

v

TanggapanHasil
Kerja Kelompok
(20 menit)
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1) 		
Pengantar: ( 5 menit)
Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan temuan penting peran serta
masyarakatdalammeningkatkanmutupembelajarandanmengajakpesertauntuk
berbagi pendapat. Temuan disajikan dalam powerpoint/ transparansi yang telah
disiapkan (Lampiran : 5)
2) Curah Pendapat dan Bermain Peran: ( 35 menit)
a. Peserta, sesuai dengan posisi tempat duduk masing-masing, dibagi dalam
kelompok antara 6-8 orang.
b. Sebagai awal curah pendapat, fasilitator membagikan bahan studi kasus
tentang pengalaman nyata/contoh bentuk peran serta masyarakat dalam
menunjang pembelajaran (lihat kolom dibawah). Kemudian, fasilitator
mempersilahkan peserta dalam kelompok masing-masing untuk bermain
peran dalam penyelesaian menanggapi kasus tersebut.

Mengapa perlu “Bermain Peran”?
Fungsi/tujuan bermain peran adalah agar peserta dapat berdiskusi/ menyoroti
permasalahan dengan lebih tajam, dengan menggunakan berbagai sudut
pandang/kacamata:misalnyakacamataguru,orangtuamuriddanlainsebagainya
(Enam Topi Berpikir D Bono yang disederhanakan).
Pimpinan diskusi harus memberikan kesempatan kepada setiap pemeran untuk
menyoroti masalah dari kepentingan masing masing, misalnya: dari kacamata
guru apa permasalahannnya? apa yang sudah dilakukannya? dan apa yang
diharapkannya? Demikian seterusnya dari kacamata pemeran lainnya.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Kasus
Kepala sekolah, para guru dan orang tua murid SD N Sukamaju merasa risau dan
kecewa waktu mereka mengetahui bahwa dari hasil tes ulangan umum bersama
dan UAN, SD Negeri tersebut termasuk rangking ke 15 dari 17 sekolah di kecamatan
tersebut. Orang tua murid juga makin kecewa ketika mengetahui bahwa anakanak kelas 2 masih banyak yang belum bisa membaca. Guru kelas 1 mengajar
siswa membaca menulis permulaan dengan metode mengeja, dan mengajarkan
alphabet. Guru kelas 2 tidak tahu bagaimana mengatasi persoalan tersebut. Kepala
sekolahmengeluhbahwasekolahtidakmempunyairuangperpustakaandanbuku
perpustakaan yang ada sudah dipakai lebih dari 5 tahun, banyak yang lusuh dan
sobek-sobek. Mereka sudah lama tidak mendapat droping buku perpustakaan.
Selain itu juga tidak mempunyai buku bacaan di rumah. Orang tua murid sebagian
besar buruh dan pedagang kecil.

PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

Kepala sekolah dan beberapa guru sudah melakukan kunjungan ke Probolinggo
dan ingin melakukan perbaikan mutu pendidikan di SD tersebut. Mereka ingin
meningkatkan peran komite sekolah dan peran serta masyarakat seperti di
Probolinggo.
Untukmaksudtersebutkepalasekolahmengadakanrapatdengankomitesekolah,
beberapa wakil orang tua murid dan tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan dan
mengharapkanbantuanpemikiranbagaimanameningkatkanmutupendidikandi
sekolah tersebut.
Bermain Peran
Peserta dibagi dalam kelompok masing masing beranggota 8 orang.
Mereka memerankan kepala sekolah, guru, ketua komite, anggota komite, tokoh
masyarakat dan orang tua murid untuk membahas masalah yang dihadapi sekolah
dan menghasilkan saran-saran kongkrit bagaimana mengatasi masalah tersebut,
termasuk program peningkatan mutu dalam jangka 3 bulan
Kelompok membuat daftar isu dan saran-saran pemecahannya yang muncul
dalamcurahpendapat,kemudianmemajangkannyauntukdiamatipesertalain. Isu
dan saran pemecahan bisa ditulis dalam kertas koran untuk dibahas lebih lanjut
dan siap untuk dipajangkan.
4) Kerja kelompok: ( 30 menit)
a. Peserta dibagi dalam kelompok berdasarkan asal sekolah.
b. Sebagian anggota kelompok mendiskusikan Jenis Kegiatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pembalajaran (Lampiran 1)
c. SebagiananggotakelompokmendiskusikanPeningkatanPeranSertaMasyarakat
dalam Pembelajaran (Lampiran 2)
d. Temuan dan hasil kerja kelompok dituliskan dalam tabel yang tersedia
(Lampiran 3 dan 4)
e. Kelompokmenyusunrencanatentangupayakongkritpeningkatanperanserta
masyarakat di sekolah masing-masing.
5) Diskusi Hasil Kerja Kelompok: (20 menit)
a. Peserta bertukar hasil kerja kelompok.
b. Setiap kelompok mendiskusikan kembali dan mengomentari hasil kerja
kelompok lain.
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3) Presentasi Nara Sumber: (20 menit)
a. Sesuai dengan pengalamannya, narasumber memberikan presentasi singkat
tentang implementasi peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas
belajar, misalnya : rapat dengan orangtua untuk membahas cara mereka
membantuanakdalammengerjakanpekerjaanrumah,partisipasi paguyuban
kelas di suatu sekolah, model kerjasama sekolah
b. Peserta diberi kesempatan meminta klarifikasi dan bertanya kepada
narasumber (hanya beberapa pertanyaan).
6) Penguatan: (10 menit)
Fasilitator menyampaikan simpulan hasil kerja, antara lain hasil tentang halhal positif, saran-saran perbaikan, dan tindak lanjut peningkatan peran serta
masyarakat dalam peningkatan program pembelajaran.

6. Indikator Monitoring
Fasilitator)

dan

Evaluasi:

(Bahan

Referensi

		 Kegiatan indikator monev antara lain mencakup ;
1) Adanya program sekolah dalam pelibatan peran serta masyarakat dalam
peningkatan mutu pembelajaran
2) Adanya kegiatan advokasi tentang potensi masyarakat dalam peningkatan mutu
pembelajaran
3) Adanyabentuk-bentukkongkritperansertamasyarakatdalampeningkatanmutu
pembelajaran

PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 1

Contoh Pengisian (Untuk Fasilitator)
Jenis Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembelajaran
Bentuk Pelaksanaan

No
Bentuk Peran

Uraian/Keterangan

1

Menjadi Nara Sumber

Dihadirkan ke sekolah untuk ditanya/menjelaskan
tentang salah satu topik mata pelajaran

2

Pelatihan Guru

Melatih guru dalam peningkatan kompetensi/
keterampilan tertentu contoh : menjahit

3

Pelatihan Siswa

Melatih siswa dalam peningkatan keterampilan
tertentu

4

Guru intip

Membantu guru di kelas dalam KBM

5
6
7

Dan lain-lain
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LAMPIRAN 2
Contoh Pengisian (Untuk Fasilitator)
Diskusi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembelajaran
No

Lembaga/
Perorangan

1

Kampus/
Peguruan Tinggi

2

Desa/Kelurahan

3

Alumni yang
memiliki usaha
foto copy/
percetakan

4

Dan lain-lain

Bentuk Peran Serta
Dana

Materi

Keterampilan/pemikiran

Kegiatan pengabdian
masyarakat tentang
pelatihan

Anak kelas
I bercerita
tentang masa
kecil dia di
masa yang lalu
Kertas bekas
layak pakai
untuk pajangan/
bahan-ATK untuk
pembelajaran

PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 3
Tabel Jenis Kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembelajaran
Bentuk Pelaksanaan

No
Bentuk Peran

Uraian/Keterangan
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LAMPIRAN 4
Tabel Diskusi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembelajaran
No

Lembaga/
Perorangan

Bentuk Peran Serta
Dana

Materi

Keterampilan/pemikiran

PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

LAMPIRAN 5
Bahan Presentasi untuk Fasilitator

BAB 3
PENGEMBANGAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PEMBELAJAAN

TEMUAN-TEMUAN
1.	���������������������������������������������������
Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa program
pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah dan pemerintah
saja,
2.	�������������������������������������������������������������
Saat ini, umumnya peran serta masyarakat masih terbatas pada
pengumpulan dana dan dukungan fisik untuk pembangunan
sekolah saja. Sebagian masyarakat dan juga sekolah, belum
menyadari pentingnya potensi, peran serta, hak dan kewajiban
dalam peningkatan mutu pembelajaran.
3.	����������������������������������������������������
Sebagian sekolah sudah memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu
pembelajaran di sekolah.
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URUTAN KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengantar					
5 menit
Curah Pendapat (Diskusi Kasus) 		35 menit
Kerja Kelompok			
	30 menit
Diskusi Hasil Kerja Kelompok 	20 menit
Presentasi Nara Sumber
		20 menit
Penguatan				
10 menit

JENIS KEGIATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PEMBELAJARAN
No

Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Pembelajaran
Bentuk Peran

Uraian/Ketrampilan

PENGEMBANGAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBELAJARAN

CONTOH KEGIATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PEMBELAJARAN
Kegiatan PSM

Uraian

Usaha penyadaran Orang Tua

Keterlibatan Pihak terkait

Komunikasi Multi-Arah

DISKUSI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT
No

Lembaga/
Perorangan

Bentuk Peran Serta
Dana

Materi

Keterampilan/pemikiran
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INDIKATOR MONEV
•

Adanya program sekolah yang melibatkan Peran Serta
Masyarakat dalam peningkatan mutu pembelajaran
• Adanya kegiatan advokasi tentang pentingnya Peran Serta
Masyarakat dalam peningkatan mutu pembelajaran
•	����������������������������������������������������
Adanya bentuk kongkret Peran Serta Masyarakat dalam
peningkatan mutu pembelajaran.

PENGUATAN
•

Program sekolah harus menunjukkan pelibatan Peran
Serta Masyarakat dalam peningkatan mutu pembelajaran
• Kegiatan advokasi sangat efektif untuk menunjukkan
pentingnya Peran Serta Masyarakat dalam peningkatan
mutu pembelajaran
•	���������������������������������������������
Bentuk kongkret Peran Serta Masyarakat dalam
peningkatan mutu pembelajaran terlihat di sekolah.

UNIT 04
DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM
(450 menit)
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1. Pengantar
Beberapa orang memandang bahwa PAKEM sama dengan kerja kelompok. Jika dalam
suatu kelas sedang berlangsung pembelajaran, dan disana siswa tetap duduk seperti
orang menonton bioskop, semua menghadap ke depan, duduk berdua dengan satu
bangku, maka dengan mudah dan cepat kita katakan kelas itu tidak PAKEM.
Tetapi sebaliknya jika kita masuk ke suatu kelas dan siswa sedang duduk kelompok,
walau mereka hanya duduk dalam kelompok, dan tidak semua bekerja, maka dengan
mudah kita mengatakan kelas itu PAKEM.
Seharusnya menilai PAKEM tidaknya suatu pembelajaran tidak cukup hanya dengan
melihat pengaturan tempat duduk siswa, tetapi harus diperhatikan pula intensitas
keterlibatan siswa dalam belajar.
Usaha-usaha yang menawarkan sebuah pembaharuan, termasuk penerapan PAKEM di
kelas, biasanya akan menemui masalah. Beberapa masalah yang masih sering ditemukan
baik dalam pelatihan maupun dalam penerapan PAKEM di kelas dapat dilihat di bawah
ini.

Beberapa temuan penerapan PAKEM di kelas adalah sebagai berikut:
1) Guru kurang banyak memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran
PAKEM yang baik
2) Guru kurang memiliki referensi (buku, video, dll) tentang pembelajaran
PAKEM yang baik
3) Tugas yang diberikan bersifat tertutup dan banyak pengisian lembar kerja
(LK) yang kurang baik
4) Pembelajaran kurang memberikan tantangan sesuai kemampuan siswa
5) Pembelajaran hanya mengajarkan satu indikator dengan satu aktifitas
6) Perbedaaan individual siswa kurang diperhatikan termasuk laki-laki/
perempuan, sosial ekonomi tinggi/rendah
7) Pengelolaan siswa kurang sesuai dengan kegiatan
8) Guru merasa khawatir dan pesimis untuk melaksanakan PAKEM di kelas 6
9) Pajangancenderungmenampilkansemuaapayangdikerjakansiswadengan
hasil yang seragam.

DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

Berbagai kendala selalu ada, akan tetapi dukungan pun tak kurang banyak dalam
menerapkan PAKEM. Berbagai pelatihan telah diikuti dan para guru telah melakukannya
di kelas masing-masing.
SebagaiupayauntukterusmeningkatkanmutupelaksanaanPAKEM,padaunitinidibahas
dankajisecaraberurutan:1)telaahPAKEM, 2)pengembanganidepembelajaran, 3)teknik
bertanya, 4) pengorganisasian kelas, dan 5) pembelajaran kooperatif.

2. Tujuan
Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan peserta:
a. Mampu mengidentifikasi sifat-sifat PAKEM tertentu dalam pembelajaran yang
dilaksanakan
b. Mampu mengembangkan ide pembelajaran
c. Mampu mengidentifikasi jenis pertanyaan yang efektif
d. Mampu mengorganisasikan kelas sesuai dengan tugas pembelajaran
e. Mampu mengembangkan pembelajaran kooperatif

3. Persiapan
Setiap fasilitator perlu membaca keseluruhan isi bab 5 serta bab pendahuluan dan
mendalamiunityangmenjaditanggungjawabnyaagarmemahamibenar:sumberbahan
yangdiperlukan,lembarkerja/slidepowerpointyangakandigunakan,pengorganisasian/
pembagian kelompok dan waktu yang tersedia untuk setiap kegiatan (pengelolaan
waktu).

4. Bahan Penunjang
1) Transparan OHP/slide powerpoint
2) Lembar tugas untuk modelling PAKEM
3) Pena, kertas lebar, gunting, spidol warna
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5. Kegiatan
Pengantar
(15 menit)

k

Cerita dari Guru
(Nara Sumber)
(20 menit)

k

Diskusi keberhasilan/
hambatan dalam
PAKEM
(30 menit)

x
Pengembangan
Gagasan
Pembelajaran
(45 menit)

v

Modelling dan Diskusi:
Konvensional dan
PAKEM
(120 menit)

k

Perorganisasian
Kelas
(60 menit)

v

Belanja dan
Diskusi
(40 menit)

k

Pembelajaran
Kooperatif
(60 menit)

x
Ketrampilan
Bertanya
(60 menit)

1) Pengantar (15 menit)
Fasilitator membuka sesi ini dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
isu dalam kegiatan PAKEM. Kemudian memberikan informasi tentang pengalaman
belajar apa yang akan dilaksanakan dalam sesi ini.
2) Cerita dari Guru (Nara Sumber) (20 menit)
Satu atau dua nara sumber dipilih dari guru / fasilitator yang sudah berhasil
melaksanakan PAKEM / CTL dengan baik. Mereka diminta membawa hasil karya
siswa dan / atau bahan ajaran yang kreatif, serta foto kalau ada. Mereka menjelaskan
tentang pembelajaran yang berkaitan dengan bahan yang dibawa.
3) Diskusi tentang Keberhasilan dan Hambatan (30 menit)
Para peserta dibagi kelompok 5 – 6 orang untuk membahas (i) keberhasilan dalam
melaksanakan PAKEM / CTL dan (ii) hambatan yang dihadapi. Hasil diskusi ditulis di
kertas besar untuk dipajangkan.
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4) Belanja dan Diskusi (40 menit)
Para peserta bekeliling membaca hasil diskusi kelompok lainnya (15 menit),
ditindaklanjuti dengan diskusi pleno tentang temuan (25 menit)
5) Modelling dan Diskusi : Konvensional dan PAKEM (120 menit)
Dalam sesi ini akan ditampilkan 2 modelling pembelajaran yaitu :
a. Pembelajaran Konvensional
b. Pembelajaran PAKEM
Dalam pembelajaran konvensional dan PAKEM tersebut, fasilitator bertindak sebagai
model dan menyajikan contoh pembelajaran konvensional dan PAKEM. Contoh
pembelajaranmencakupduamatapelajaranyaitu:bahasaIndonesiadanMatematika.
Dalampenyajianmodellinginipesertadibagidalambeberapakelompok(tergantung
banyaknya peserta). Setiap kelompok dibagi 2, yaitu kelompok yang berperan
sebagai siswa dan kelompok yang berperan sebagai pengamat. Kelompok pengamat
dilengkapi dengan lembar pengamatan yang sudah disiapkan (Lampiran 9). Bahan,
tahapan detail dan lembar kerja lihat di Lampiran 1-8.
6) Pengembangan Gagasan Pembelajaran (45 menit)
Setelah peserta mengamati dua model pembelajaran di atas, peserta mendiskusikan
hasilkegiatantersebuttermasukmembahaslembarpengamatanyangdiisikelompok
pengamat (Lampiran 9). Setelah diskusi mereka mencoba mengembangkan ide-ide
sederhana yang mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran PAKEM yang akan
dilakukan, termasuk: cara bertanya, kerja kelompok, dan sebagainya.
a. Peserta dalam kelompok 4-5 orang mengembangkan langkah-langkah KBM untuk
satu topik yang diberikan oleh fasilitator atau diseleksikan oleh peserta sendiri.
Langkah-langkah tersebut harus memperhatikan ciri-ciri pembelajaran PAKEM di
atas.
b. Kelompok-kelompok saling menukar hasil kerjanya dan memberikan masukan
perbaikan.
7) Ketrampilan bertanya (60 menit)
a. Fasilitator menayangkan PowerPoint/OHP dengan pertanyaan berikut untuk
menimbulkan gagasan dari peserta:
• Mengapa kita mengajukan pertanyaan kepada siswa?
• Pertanyaan apa yang sering disampaikan oleh guru, mengapa?
b. Lewat Powerpoint/OHP, dan lembar bacaan, fasilitator memberi contoh bacaan
(lihat Lampiran 10) dan berbagai pertanyaan yang memuat/mengacu pada ketiga
jenis/sifat pertanyaan di bawah ini:
• mencari informasi
• memanfaatkan pengetahuannya
• menciptakan sesuatu yang baru dan memberikan pendapat
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c. Peserta ( dalam kelompok kecil 3-4 orang ) menyusun 3 pertanyaan dari ketiga
jenis/sifat pertanyaan di atas, dengan menggunakan teks yang sama
d. Peserta saling menukar pertanyaan untuk didiskusikan kualitas pertanyaan dan
memberi tanggapan/perbaikan. Peserta meninjau kembali hasil perbaikan dan
saran dari kelompok lain untuk kemudian disempurnakan dan dikembangkan
e. Secara pleno Fasilitator dengan memakai Powerpoint atau OHP mengajukan
kepada peserta pertanyaan sebagai berikut:
a) Pertanyaan mana yang dianggap mudah untuk ditulis dan dijawab?
b) Pertanyaan mana yang dianggap sulit untuk ditulis dan dijawab? Mengapa?
c) Apa yang bisa membantu kita untuk menyusun pertanyaan seperti kategori b
dan c.
f. Fasiltator menutup kegiatan ini dengan bertanya kepada peserta untuk reviu
kembali pertanyaan dalam contoh pembelajaran PAKEM dan mengidentifikasikan
jenisnya pertanyaan dari tiga kategori yang dibahas tadi (mencari informasi;
memanfaatkanpengetahuannya;menciptakansesuatuyangbarudanmemberikan
pendapat)
8) Pengorganisasian kelas (60 menit)
Untuk kegiatan tentang pengorganisasian kelas, bila ada video tentang
pengorganisasian kelas dapat ditayangkan sebagai salah satu sumber dan media
pembelajaran pada awal kegiatan itu. Jika tidak ada, langkah-langkah berikut dapat
dilakukan.
a. Dengan memakai Powerpoint/OHP, fasilitator mengajukan pertanyaan berikut
kepada peserta tentang organisasi kelas (Klasikal, kelompok, dan individu).
• Apa yang anda ketahui tentang belajar klasikal, kelompok, dan individu?
• Kapan siswa belajar klasikal, kelompok atau individual?
• Mengapa siswa bekerja/belajar secara klasikal, kelompok dan individual?
Peserta dan fasilitator kemudian membahas bersama (melalui penayangan
Powerpoint/OHP)beberapajenisorganisasidenganmencobamemberikancontoh
tugas/kegiatanyangsesuaiuntukjenisorganisasimasing-masing(lihatLampiran11
dan 12).
b. Peserta mengidentifikasi kegiatan yang harus dikerjakan secara klasikal, kelompok
atau individu dengan menggunakan lembar kerja berikut:
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Tabel: Pengorganisasian kelas
Mengidentifikasi Kegiatan Klasikal, Kelompok Atau Individu
No

Kegiatan pembelajaran

1

Mendengarkan instruksi guru

2

Menggunakan termometer

3

Mencari kota-kota di peta

4

Melaporkan hasil tugas

5

Membuat diagram alir

6

Curah pendapat tentang tsunami

7

Menceritakan pengalaman waktu
kecil

8

Meragakan tokoh cerita

9

Menulis cerita

10

Mengerjakansoal-soalmatematika
halaman 60

11

Memperkirakan luas ruang kelas

Pengelolaan kelas
Klas

klp

indv

Alasan

Sesudah tugas selesai peserta saling menukar pilihan dengan memberikan alasan
dan komentar. Selanjutnya fasilitator menayangkan slide Power Point/OHP tips
pengorganisasian kelas (Lihat Lampiran 13)
9) Pembelajaran Kooperatif (60 menit)
Dalam sesi ini ada 2 kegiatan pokok. Pertama, fasilitator menyajikan bahanbahan/informasi yang berkaitan dengan pembelajaran koooperatif. Kedua, peserta
melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pembelajaran kooperatif melalui
bahan yang sudah disiapkan oleh fasilitator. Bahan dapat dilihat dalam Lampiran 14
- 15 .
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6. Indikator Monev: (Bahan referensi untuk fasilitator)
1) Guru
• Guru lebih banyak memberi kesempatan anak untuk bekerja (menemukan sendiri,
mengungkapkan pendapat dsb.)
• Guru menciptakan pembelajaran yang menantang
• Guru mempergunakan berbagai media, metode, dan sumber belajar, termasuk
sumber belajara dan bahan dari lingkungan
• Guru memberikan tugas dan bantuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan
siswa
• Guru mengelola kelas secara fleksibel (individu, kelompok, pasangan) sesuai tugas
yang diberikan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran.
2) Siswa
• Siswa tidak takut bertanya
• Ada interaksi antara siswa untuk membahas dan memecahkan masalah
• Siswa aktif bekerja
• Siswa dapat mengungkapkan dengan kata-kata sendiri
• Siswa melakukan kegiatan baca mandiri
• Siswa melakukan kegiatan proyek (teknologi sederhana, menulis biograpi 		
tokoh).
3) Kelas
• Ada pajangan yang merupakan hasil karya siswa
• Pajangan dimanfaatkan sebagai sumber belajar
• Penataan tempat duduk memudahkan interaksi guru dengan siswa, siswa dan 		
siswa
• Ada penataan sumber belajar (alat bantu belajar, poster, buku) yang 			
dimanfaatkan siswa.
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LAMPIRAN 1
Modeling pembelajaran Konvensional dan PAKEM
1) Persiapan dan pengorganisasian kelompok
a. Persiapan
Selama kegiatan ini, fasilitator akan memberikan 2 contoh (model) pembelajaran,
yakni: pembelajaran konvensional, dan pembelajaran PAKEM. Contoh tersebut
mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika (Lihat Lampiran 1- 4).
Untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, fasilitator harus merencanakan dan
menyiapkan pembelajaran yang meliputi:
• Mengorganisasikan peserta ke dalam kelompok beserta peran masing-masing
dalam kelompok
• Mengorganisasikan ruang belajar
• Mengorganisasikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan model
pembelajaran
b. Pengorganisasian kelompok
Pengorganisasiankelompokakantergantungpadajumlahpesertadanketersediaan
ruangan. Saran pengaturan diberikan tetapi Anda mungkin menyesuaikannya
dengan situasi setempat. Model ini didasarkan jumlah peserta 100 orang peserta.
Kegiatan ini melibatkan setengah kelompok menjadi “siswa” dan setengahnya lagi
menjadi pengamat.
Ruang kelas 1:
Kelompok
Bahasa Indonesia

Ruang kelas 2:
Kelompok Bahasa
Indonesia

Jumlah 25 orang
13 “siswa”
12 pengamat

Jumlah 25 orang
13 “siswa”
12 pengamat

Ruang kelas
3: Kelompok
Matematika
Jumlah 25 orang
13 “siswa”
12 pengamat

Pembelajaran
memerlukan 4
ruang kelas atau
kelompok
Setiap kelompok
memerlukan satu
atau 2 orang
fasilitator

Ruang kelas 4:
Kelompok
Matematika
Jumlah 25 orang
13 “siswa”
12 pengamat
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c. Pengorganisasian ruang belajar
Selama pembelajaran konvensional, meja dan kursi diatur menghadap ke papan
tulis dan “siswa” duduk berjajar. Meja dan kursi perlu diatur kembali setelah
model pembelajaran pertama (pembelajaran konvensional) untuk memberikan
kesempatan kepada peserta bekerja dalam kelompok-kelompok pada model
pembelajaran kedua (pembelajaran PAKEM).

Pembelajaran konvensional

Pembelajaran PAKEM

Selama pembelajaran konvensional, pengamat duduk di samping “siswa” .
Dalam pembelajaran PAKEM para pengamat duduk di antara kelompok “siswa”.
Pengamat tidak berpartisipasi di dalam pembelajaran, tetapi mengamati dan
mengisi lembar observasi.
d. Pengorganisasian bahan untuk pelajaran.
Bacalah dengan teliti daftar bahan yang diperlukan pada awal model pelajaran
dan pastikan Anda sudah siap dengan foto copy lembar kerja dan bahan yang
tersedia. Bacalah petunjuk pelajaran dengan baik agara Anda mengetahui benar
apa yang harus dikerjakan.
2) Pelaksanaan model pembelajaran
Ikutilah petunjukyangdiberikandanusahakanmelaksanakanpembelajaransepertiyang
diberikan dalam model pembelajaran. Bagikan lembar observasi kepada para pengamat
untuk mendeskripsikan aspek-aspek PAKEM. Laksanakan terlebih dulu pembelajaran
konvensional dan kemudian pembelajaran PAKEM.
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a) Dalamkelompokyangterdiridari4-5orang(sebagiananggotasebagaipengamatdan
sebagiansebagai“siswa”)menyimpulkanhasilpengamatannyadanmembandingkan
hasildaripengamatanprosesdanhasilkerja“siswa”antarapembelajarankonvensional
dan PAKEM.
b) Peserta membandingkan ciri-ciri dari kedua pembelajaran tersebut. Peserta diminta
untuk mengidentifikasi ciri-ciri pembelajaran PAKEM, misalnya:
• Tugas terbuka
• Pertanyaan yang mengundang tanggapan siswa yang bervariasi
• Mengorganisasikan kelas sesuai dengan tugas pembelajaran.
c) Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dengan menekankan ciri-ciri pembelajaran
PAKEM dengan menggunakan power point/OHP yang terkait dengan ketiga ciri di
atas.
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LAMPIRAN 2
Simulasi Pembelajaran Konvensional
Mata pelajaran: Bahasa Indonesia
Melaporkan : Tsunami 26 Desember 2005
1. Organisasi Pengaturan kelas konvensional
Fasilitator (guru) di depan kelas, dekat papan tulis, peserta (siswa ) duduk berjajar.
2. Bahan
Artikel, Lembar Kerja.
Pendahuluan
1. Fasilitator berkata: “Hari ini kita akan belajar mengenai Tsunami”. Siapa yang dapat
menjelaskan apa tsunami itu? Fasilitator memberi waktu sebentar dan menyuruh
seorang anak menjawab, kemudian menuliskan jawabannya di papan tulis.
Tsunami mulai dengan gempa di bawah laut. Kekuatan itu mematahkan
dasar laut, mengerakkan air dan menimbulkan gelombang. Ketika
gelombangmencapaiperairanyangdangkal,kekuatannyameningkatdan
semakin tinggi.
2. Peserta menyalin jawaban tsb pada buku catatan mereka.
Kegiatan
1. Fasilitator bertanya kepada semua peserta: Apa yang kamu ketahui tentang tsunami
yangterjadidiIndonesia?Beberapapesertabergantianmengatakanapayangmereka
ketahui tentang tsunami. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan mengenai
fakta fakta tsunami, misalnya negara mana saja yang tertimpa tsunami, berapa orang
yang meningggal dan siapa yang datang memberikan bantuan.
2. Fasilitator memberitahu peserta mereka mendapat lembar kerja untuk dikerjakan.
Peserta membaca lembar kerja dan menjawab pertanyaan pertanyaan. Fasilitator
menjelaskan bacaan itu berasal dari laporan surat kabar tentang tsunami dan laporan
laporan itu berisi fakta fakta mengenai apa yang terjadi. Sebagian besar pertanyaan
adalah pertanyaan ingatan yang sederhana ada sedikit pertanyaan pemahaman.
Peserta mengerjakan lembar kerja secara individual dan menuliskan jawaban di buku
tulis mereka. (10 menit). Fasilitator tidak memperhatikan para peserta waktu mereka
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mengerjakan tugas seperti mengkoreksi pekerjaaan di meja fasilitator, keluar dari
kelas untuk sementara waktu
Kesimpulan
Fasiltator menyuruh peserta melakukan koreksi bersama-sama. Fasilitator membacakan
jawaban, peserta memberikan centang kalau jawabannya benar. Akhirnya peserta
menghitung jawaban yang benar dan menuliskan nilai mereka.
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LAMPIRAN 3
LEMBAR KERJA PEMBELAJARAN KONVENSIONAL

MATA PELAJARAN: BAHASA INDONESIA
TSUNAMI 26 DESEMBER

Bacalah laporan surat kabar dan jawab pertanyaan pertanyaan:
Pada tanggal 26 Desember, gempa bumi yang terbesar dalam 40 tahun terakhir terjadi
di Lautan India yang dalam di sebelah barat Sumatra yang menimbulkan gelombang
tsunami yang besar. Gempa bumi berkekuatan 9 pada Skala Richter, skala yang
mengukurkekuatangempa.Banyakgempasusulanyangterjadidengankekuatan5skala
Richter atau lebih pada hari hari berikutnya, tetapi dampak susulan yang paling kuat dan
merusak dari gempa tersebut adalah gelombang tsunami yang ditimbulkannya.
Kata “tsunami“ berasal dari kata bahasa Jepang tsu (pelabuhan) dan nami (gelombang).
Tsunami adalah gelombang atau rangkaian gelombang di laut yang panjangnya dapat
mencapai ratusan mil dan ada yang tingginya sampai 10,5 meter. “Dinding air”bergerak
hampir secepat pesawat penumpang jet. Gelombang tsunami tanggal 26 Desember
mencapai jarak 600 km dalam waktu 75 menit. Itu berarti 480 km per jam.
Di laut dalam, gelombangnya hanya beberapa kaki tingginya, tetapi pada waktu
gelombang mendekati pantai, energi dan tingginya meningkat. Sering sebelum tsunami
datang, ada efek vakum raksasa, dan air terisap dari pelabuhan dan pantai pantai. Orang
melihat dasar lautan penuh dengan ikan dan kapal kapal yang terdampar. Ini terjadi
karena gelombang terdiri dari puncak, atau titik tertinggi, dan lembah atau titik terendah.
Energi tsunami dipampatkan di air dangkal dan dengan cepat tumbuh makin tinggi.
Tsunami sering muncul sebagai suatu rangkaian banjir yang kuat dan cepat, tidak berupa
satugelombangtunggalyangsangatbesar.Walaupundemikiansatugelombangvertikal
yang dinamakan “bore” pertama kali nampak, diikuti dengan banjir air yang cepat.
Salah satu hal yang membuat peristiwa ini sangat merusak adalah karena tsunami ini
melanda daerah berpenduduk relative padat di tengah musim libur turis. Negara Negara
yang paling parah kena tsunami termasuk Indonesia, Sri Langka, Thailand dan India.
UjungbaratpulauSumatra,daerah berpendudukyangpalingdekatdenganepicentrum,
porak poranda karena tsunami. Lebih dari 70% penduduk di beberapa desa di pantai
dilaporkan meninggal. Lebih dari 95.000 orang Indonesia sudah dimakamkan dan

DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

133.000dinyatakanhilang,kemungkinanbesarmeninggal.Jumlahyangkehilanganrumah
diperkirakan 800.000 orang.
Paling sedikit ada 100 organisasi bantuan yang beroperasi di Indonesia. Badan badan
bantuan memberikan bantuan darurat berupa makan, air, dan tenda untuk 330.000
orang. Pemerintah memperkirakan beaya pembangunan kembali $ 4,5 milyard lebih
selama 3tahunyangakandatang.BantuandariNegaraNegaralaindijanjikan$1,7milyard
tahun ini.
Internet, 8 Januari 2005

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di buku Anda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apa yang terjadi pada tanggal 26 Desember?
Di manakah gempa bumi terjadi dan berapa kekuatannya?
Gempa bumi tsb dampaknya apa?
Mana yang lebih merusak, gempa bumi atau tsunami. Mengapa?
Kata tsunami berasal dari mana?
Apakah“tsunami”itu?Berapatingginyadanberapakecepatanbergeraknya?Dengan
kecepatan tsb berapa jauh yang dicapai dalam 45 menit?
7. Apa yang terjadi pada waktu gelombang mendekati pantai?
8. Apakah tsunami selalu datang sebagai satu tembok air yang besar?
9. Mengapa begitu banyak orang yang meninggal terlanda tsunami?
10. Apakah menurut anda kurban akan bertambah lagi dalam minggu mingu ini?
Mengapa?
11. Berapa orang yang dibantu badan badan bantuan dan apa yang mereka lakukan?
12. Berapa biaya pembangunan kembali setelah dilanda tsunami dan berapa lama
diperlukan?
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LAMPIRAN 4
Simulasi Pembelajaran PAKEM
Mata pelajaran: Bahasa Indonesia
Melaporkan : Tsunami 26 Desember 2005
1. Organisasi pengaturan kelas :
• Bangkubangkudiaturdalamkelompokkelompok.Pesertadudukdalamkelompok.
Jumlah peserta dalam kelompok tergantung pada jumlah peserta di kelas, tetapi
besar kelompok yang ideal antara 4 – 6 orang.
• Ada tiga macam kegiatan yang berbeda, oleh karena itu kelompok-kelompok
perlu diorganisir dengan kelipatan 3
2. Bahan stimulus misalnya:
• Gambar-gambar, video tentang tsunami, lembar kerja dan bahan bahan bacaan
Pendahuluan
(Seluruh kelas)
1. Fasilitatormemulaipelajarandenganmengatakan:Sayaakanmenunjukkanbeberapa
gambardanvideo.Perhatikanbaik-baikdantuliskanapayangkamuketahuimengenai
peristiwa ini dan bagaimana perasaanmu. (pertanyaan terbuka)
2. Fasilitator menunjukkan gambar-gambar, clip video bencana tsunami. Peserta
membuat catatan secara individual mengenai gambar gambar dan clip video video
bencana tsunami. Peserta secara individual membuat catatan catatan tentang
gambar gambar dan video dalam bentuk butir butir. (individual/berpasangan)
3. Fasilitator minta kepada peserta dalam kelompok untuk melihat respon mereka
dan mengklasifikannya ke dalam 2 kelompok: fakta, pendapat dan perasaan. Dalam
kelompokpesertamenambahkanresponmerekadalamtabeldanmendiskusikannya
(lampiran 5)
Fakta-fakta

Perasaan/Pendapat
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4. Kelompok kelompok saling bertukar tabel mereka. Fasilitator meminta setiap
kelompok menjelaskan bagaimana mereka memutuskan di mana mereka akan
menempatkanresponmereka.(merekamenjelaskanbagaimanamerekamengetahui
apakah pernyataan mereka fakta atau pendapat). Fasiltator bertanya di mana peserta
menemukan fakta fakta yang mereka catat.
5. Fasilitator bertanya: apa kita namakan informasi yang mempunyai banyak fakta dan
cerita mengenai topik atau peristiwa khusus ( laporan)
Kegiatan
(Berpasangan)
1. Fasilitatormenyuruhpesertamendiskusikandenganpasanganmasingmasinguntuk
beberapa menit bagaimana informasi mengenai tsunami disampaikan dengan cara
yang berbeda beda di media masa (yakni laporan tertulis, photo, video, pengalaman
penderita dsb) Fasiltator minta kelompok memutuskan menurut pendapat mereka
cara mana yang paling efektif untuk melaporkan. Jelaskan pilihan mereka.
2. Fasilitator menjelaskan bahwa “Beberapa laporan yang kita lihat adalah semata mata
factual, (laporan informasi) beberapa menceritakan apa yang terjadi melalui kaca
mata dari orang yang menjadi korban (cerita pengalaman). Apa beda antara cerita
pengalaman dengan laporan informasi? (peserta berdiskusi berpasangan selama
3 menit). Fasilitator meminta tanggapan peserta dan mendiskusikan perbedaan
perbedaan ( sering lebih banyak komentar subjektif dan emosional dari peristiwa,
peristiwa diceritakan dari sudut orang pertama, dari sudut pandang penulis)
3. Fasilitatormenjelaskanbahwakadang-kadang,kitamelihatgrafik,baganataudiagram
di dalam laporan. Mengapa penulis memilih menyajikan informasi dengan cara ini?
(angka angka sering lebih mudah dimengerti di dalam tabel, lebih efektif untuk
perbandingan, informasi mengenai geografi sering lebih jelas untuk dilihat dalam
peta atau diagram)
4. Peserta mendiskusikan secara berpasangan dalam beberapa menit dan fasilitator
mendengarkan beberapa tanggapan.
( Kelompok )
1. Fasiltator menjelaskan kepada peserta bahwa mereka akan melaporkan informasi
mengenai tsunami dengan cara yang berbeda-beda. Aka ada 3 kelompok:
• Kelompok 1: menulis laporan informasi
• Kelompok 2: menulis cerita pengalaman tentang tsunami
• Kelompok 3: menyajikan grafik “sejarah tsunami”
Lihat Lampiran 6-8.
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2. Setiap kelompok akan mendapat lembar kerja dengan instruksi dan bahan bahan
untuk menyelesaikan tugas. Mereka akan memutuskan bagaimana mereka akan
menyajikan hasil kerja mereka kepada seluruh kelas dengan cara yang menarik dan
informatif.
Kesimpulan
Masing masing kelompok menyajikan laporan mereka ke semua peserta. Mereka
menjelaskan jenis laporan dan metodenya, misalnya menjelaskan jenis laporan dan ciri
cirilaporanmereka.Kelompoklainmenggunakanceklissederhanauntukmenilaiapakah
ciri-ciri laporan masuk ke dalam presentasi mereka.
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LAMPIRAN 5
Fakta, Pendapat dan Perasaan
Fakta-fakta

Perasaan/Pendapat
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LAMPIRAN 6
Lembar kerja untuk kelompok 1
Laporan Informasi.
TUGAS: Dengan menggunakan bahan informasi yang diberikan fasilitator, buatlah
laporan yang disajikan di surat kabar (suatu naskah perlu dibuat kalau Anda memilih
laporan TV)
Semua laporan harus mencakup:
• Judul laporan (kalau tertulis)
• Pendahuluan umum
• Satu seri pernyataan yang memberikan rincian fakta tentang pokok bahasan (apa,
kapan, di mana, mengapa)
• Ringkasan informasi yang diberikan
Anda perlu memutuskan siapa yang akan menjadi
• Ketua kelompok. Yang akan bertanggung jawab agar masing masing anggota
kelompok mempunyai tugas untuk dikerjakan, secara individual atau berpasangan:
misalnya,beberapaanggotakelompokbertugasuntukkerjamengenaipendahuluan,
beberapa orang mengenai uraian tentang fakta fakta. Rangkuman dapat dilakukan
setelah semua bagian lain selesai dikerjakan. Ketua kelompok harus menjamin bahwa
setiaporangaktif,danmempunyaitugasuntukdikerjakanuntukmenyelesaikantugas
kelompok.
•

Pelapor. Satu atau dua orang akan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan
pada akhir sesi

•

Penerbit. Satu atau dua orang akan bertanggung jawab mengorganisir “penerbitan”
atau “penyajian” artikel. Bagaimana wujud laporan? Apakah akan ada gambar
gambar dll. Waktu penyajian, siapa yang akan menjadi pembaca berita? Naskahnya
bagaimana? Kalau mereka harus “membaca berita TV” apa yang akan berbeda?
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LAMPIRAN 7
Lembar kerja untuk kelompok 2
Tuliskan pengalaman mengenai tsunami dari kacamata kurban
TUGAS: Kelompok bertugas untuk membuat buku kecil mengenai cerita pengalaman
pengalaman dari korban tsunami. Anda membayangkan berada dekat pantai Aceh pada
waktu air menerjang
Cerita pengalaman Anda perlu mencakup:
• Peristiwa ditulis dari sudut orang pertama, dari kaca mata penulis
• Laporan pengalaman menceritakan siapa saja yang terlibat, di mana peristiwa terjadi,
kapan terjadi dan bagaimana
• LaporanAndaharusmencakupkomentarpribadiAnda,perasaandanemosiberkaitan
dengan peristiwa.
Bacalah cerita pengalaman dari para korban yang selamat dari bencana tsunami untuk
membantu Anda.
Kelompok Anda perlu memutuskan bersama-sama cerita ini ditulis mengenai siapa
misalnya: dari seorang anak, seorang nelayan, dari seorang pemilik warung di dekat
pantai, dari seorang tua, dsb. Tentukan siapa yang akan menulis cerita yang mana.
(Apakah Anda memerlukan ketua kelompok? Bagaimana Anda dapat melakukannya?) .
Anggota kelompok perlu bekerja berpasangan untuk menulis dan memberikan
ilustrasipengalamanmereka.Kelompokkemudianmemutuskanbagaimanamenyajikan
pengalaman mereka dalam buku. Anggota kelompok juga memutuskan bagaimana
mereka akan mempresentasikan karya mereka ke depan kelas. (Apakah seseorang
akan membacakan beberapa cerita? Atau meminta kelompok lain membacakan cerita
mereka? Dsb) Bagaimana mereka akan membacakan cerita mereka? Apakah seperti
laporan berita? Apakah akan emosional?
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LAMPIRAN 8
Lembar kerja untuk kelompok 3
Laporan Grafik tentang Tsunami yang terkenal
TUGAS: Kelompok Anda perlu membuat tabel berisi informasi mengenai Tsunami dan
memutuskan bagaimana cara menyajikannya dalam bentuk grafis*.
Sebagai kelompok lihatlah informasi dan sumber sumber yang ada, dan diskusikan
bagaimana dapat menyajikan informasi tsb lebih menarik dalam bentuk grafis.Laporan
grafis Anda harus membuat pembaca lebih mudah mendapat informasi tentang tempat, waktu, dan peristiwa yang terjadi.
Beberapa ide sebelum Anda mulai:
• Bagaimana Anda dapat menggunakan peta yang ada?
• Apakah Anda akan menyajikan dalam garis waktu yang menyatakan urutan peristiwa
secara kronologis?
• Apakah Anda akan menyajikan peta lokasi sebagai yang terpenting?
• Bagaimana Anda akan mencantumkan informasi mengenai jumlah korban?
Pilihlah ketua kelompok yang akan menjamin bawa setiap anggota akan mengambil
bagian dan setiap orang mempunyai tugas untuk dikerjakan.
Pertama tama, putuskan bagaimana kelompok akan menyajikan informasi. Kemudian
bagi tugas di antara anggota, baik perorangan maupun berpasangan untuk menyelesaikan bagian tugas. Setiap orang dalam kelompok harus mengerjakan sesuatu untuk
menambah laporan grafis. Gunakan bahan ekstra (Lihat Lembar Informasi hal 4-23) yang
tersedia untuk membuat laporan grafis lebih menarik.
Tentukan bagaimana kelompok akan menyajikan laporan dan apa yang akan ditunjukkan dalam laporan

* Betuk grafis antara lain adalah tabel, peta, grafik, bagan, dan sebagainya
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Lembar Informasi untuk Kelompok 3
Tsunami yang Terkenal
• 	26 Desember, 2004: Suatu gempa bumi kuat di lepas pantai Sumatra melahirkan
gelombang tsunami yang menghancurkan garis pantai pantai di 10 negara,
lmenewaskan ebih dari 225.000 orang
• 17 Juli , 1998: Satu tsunami menimpa pantai utara Papua New Guinea, menewaskan
2000 orang.
• 16Agusus1976:satutsunamimenghantamdaerahtelukMorodiPhilipina,menewaskan
5000 orang
• 	22 Mei , 1960: Satu tsunami yang tingginya 35 kaki menimpa Chili, Hawaii, Philipina,
Okinawa dan Jepang. Lebih dari 1000 orang meninggal
• 	27Augustus,1883:LetusangunungKrakataumenimbulkantsunamiyangmembanjiri
pantai Jawa dan Sumatera, menewaskan 36.000 orang
Dari http://www.HowstuffWorks.com “How Tsunamis Work”
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LAMPIRAN 9
Lembar Observasi PAKEM
No

Aspek

1

Bagaimana bentuk tugas yang
diberikan?

2

Apa yang dikerjakan siswa untuk
melakukan tugas tersebut?

3

Kemampuanapayangdikembangkan
melalui tugas tersebut?

4

Bagaimana bentuk pertanyaan yang
diberikan dalam tugas?

5

Jenis pertanyaan apa saja yang
diajukan guru kepada siswa dalam
pembelajaran?

6

Sejauh mana guru memperhatikan
perbedaan siswa?

7

Apa yang dilakukan oleh siswa
selama mengerjakan tugas?

8

Sejauh mana siswa diberi
kesempatan untuk menanggapi
kegiatan belajar yang telah
dilakukan?

9

Apa yang dilakukan siswa pada
saat belajar kelompok, individu,
berpasangan, atau klasikal?

10

Pada saat ada kerja kelompok,
berapa jumlah anggota kelompok?

11

Apakah semua siswa terlibat dalam
kegiatan kelompok?

12

Apa yang dilakukan guru selama
anak mengerjakan tugas?

Uraian/temuan
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LAMPIRAN 10
Bahan Untuk Fasilitator
Bacaan
Dari Kompas Minggu 27 Februari 2005, H. 37.
Rahasia Segitiga Bermuda
Banyak cerita tentang hilangnya kapal laut beserta seluruh awaknya kala
berlayar di daerah yang disebut sebagai daerah Segitiga Bermuda. Kata
segitiga diambil dari titik-titik yang diproyeksikan di peta, bentuknya seperti
segitiga, dengan lokasi di Kepulauan Bermuda, Puerto Riko, dan Florida.
Semuanya berada di Samudra Atlantik!
Kapal yang tercatat hilang, antara lain, terjadi pada April 1925. Kapal
pengangkut barang Raifuku Maru dari Jepang tenggelam setelah mengirim
berita, “Seperti pisau raksasa! Cepat, tolong! Kami tak mungkin lolos!” Namun
kapal itu tak lagi menjawab, hilang membawa seluruh awaknya. Bulan
Oktober 1951, kapal tanker Southern Isles mengalami nasib yang sama. Ketika
sedang berlayar dalam konvoi, tiba-tiba ia menghilang. Kapal yang lain hanya
sempatmelihatcahayakecilyangdianggapsebagaicahayayangditinggalkan
oleh kapal yang tenggelam itu.
SESUDAH itu, pada Desember 1954, kapal tanker kembarannya, Southern
Districtsjugatenggelamdengancarayangmirip.Ialenyaptanpameninggalkan
tanda SOS ketika berlayar melintasi wilayah itu ke utara menuju South
Carolina.
YANG tercatat di atas hanya peristiwa-peristiwa yang mencolok saja.
Padahal, masih banyak kapal kecil yang hilang. Bahkan, pesawat terbang pun
ikutjadikorbannya.Pada5 Desember1945,tercatatlimapesawatpelemparan
torpedo Grumman TMB-3 Avenger lenyap.
Sebelum hilang kontak, mereka menyatakan tidak tahu arah. Padahal,
komandanpenerbanganitu,LetnanUdaraCharlesTaylor,sudahmengantongi
2.500 jam terbang. Jadi, dia bukan penerbang yang tidak berpengalaman.
Bahkan, sebuah pesawat penyelamat yang dikirim pun lenyap ditelan “air
putih”.
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UFO atau gas metana?
MENURUT buku penulis Amerika Charles Berlitz, The Bermuda Triangle,
terbitan Doubleday & Co, New York 1974 disebutkan bahwa kapal laut dan
pesawat yang hilang itu diserang oleh makhluk ruang angkasa atau UFO yang
naik piring terbang bercahaya putih. Jadi, cahaya putih yang dilihat para
korban sebelum kehilangan kontak adalah cahaya piring terbang makhluk
ruang angkasa.
ATAU ada lagi ilmuwan yang mengatakan bahwa pesawat dan kapal laut itu
tersedot ke lubang lorong waktu seperti hilangnya semua materi kalau masuk
black hole. Menurut istilah astronomi, black hole itu sendiri adalah benda
angkasa yang memiliki gravitasi atau gaya tarik yang hebat, sampai-sampai
bisa menarik benda yang ada di sekitarnya dan dalam sekejap “menelannya”.
Bahkan cahaya pun bisa “ditelannya”.
MENURUT Bill Dillon dari US Geological Survey, Woods Hole Field Center,
beberapa korban sebelum kehilangan kontak selalu menggambarkan ada
cahaya putih. Kemungkinan itu adalah semprotan gas metana dari dalam
air. Seperti blow out atau semburan air yang mendidih akibat dipanasi gas
metana yang ada di dalam laut. Asal kamu tahu saja, di daerah Segitiga
Bermuda terdapat tambang metana. Nah, kalau keluar saat dasar laut retak,
gas itu akan mendorong air laut ke atas. Dorongannya itu tidak tanggungtanggung, berupasemburankuatdanmendidihkanairlaut. Jadi,pesawatpun
bisa terkena semburannya!
TEORI lain sebagai penyebab hilangnya pesawat terbang di daerah itu adalah
rusaknya kompas. Karena para awak jadi tidak tahu posisinya, mereka lalu
berputar-putar sampai pesawat kehabisan bahan bakar, lalu jatuh laut!
Rusaknya kompas mereka pasti karena medan magnet.
Meskipun belum bisa dijelaskan medan magnet apa yang merusak kompas,
prof Yohanes Surya PhD, ahli fisika kita setuju dengan penulis asing, Larry
Kusche, dalam bukunya The Bermuda Triangle Mystery Solved. Tertulis
di buku itu bahwa hilangnya kapal di segitiga itu dapat dijelaskan secara
rasional. Ada yang berupa kecelakaan, cuaca buruk, kehabisan bahan bakar,
dan sebagainya. Maka, kita tak perlu penjelasan yang aneh-aneh dan bersifat
takhayul.
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TAKHAYUL atau bukan, tidak jadi soal. Yang pasti, kalau harus lewat daerah
segitiga itu, kita jadi ngeri juga. Bagaimana kalau tiba-tiba... wuzzz! Lenyap deh
kita! Ih, jangan sampai deh!
Contoh pertanyaan
1.

Pertanyaan mencari informasi:
Di mana letak Segitiga Bermuda?

2. Pertanyaan memanfaatkan pengetahuan:
PenjelasanyangdiberikanolehpenulistentangperistiwaSegitigaBermuda
mana yang menurutmu paling mungkin?
3. Pertanyaan yang menciptakan sesuatu yang baru/memberikan
pendapat:
Sependapat atau tidak dengan kesimpulan yang ditarik oleh penulis artikel
ini, bahwa “Takhayul atau bukan, tidak jadi soal”? Berikan alasan atas
pendapatmu.
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LAMPIRAN 11
Tugas/Kegiatan Yang Sesuai Untuk Masing-masing Jenis Organisasi
Pengorganisasian kelas

Klasikal: seluruh kelas mengerjakan
hal yang sama

Kelompok: sekelompok siswa
mengerjakan satu tugas bersamasama

Perorangan:anakmengerjakantugas
sendiri-sendiri

Jenis kegiatan seperti apa?
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LAMPIRAN 12
Tugas/Kegiatan Yang Sesuai Untuk Masing-masing Jenis Organisasi
No

Kegiatan pembelajaran

1

Mendengarkan instruksi guru

2

Menggunakan termometer

3

Mencari kota-kota di peta

4

Melaporkan hasil tugas

5

Membuat diagram alir

6

Curah pendapat tentang tsunami

7

Menceritakan pengalaman waktu
kecil

8

Meragakan tokoh cerita

9

Menulis cerita

10

Mengerjakansoal-soalmatematika
halaman 60

11

Memperkirakan luas ruang kelas

Pengelolaan kelas
Klas

klp

indv

Alasan
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LAMPIRAN 13
“TIPS” MEMILIH BENTUK ORGANISASI KELAS YANG SESUAI
•

Pemindahan kursi untuk kerja kelompok belum berarti bahwa itu sebagai
indikator kerja atau belajar kelompok yang efektif.

•

Untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta, fasilitator perlu
memperhatikan dan praktik langsung tentang penataan kursi, peran setiap
anggotakelompok,pengaturanwaktu,tugasantarindividuuntukmenciptakan
saling ketergantungan positif antar peserta.

•

Untuk menguatkan pemahaman peserta, perlu diperhatikan dan disampaikan
alasan-alasaan pengelompokan.

•

Anak perlu membahas ide-ide cerita dalam kelompok karena bertukar pikiran
itu penting bagi anak. (memanaskan pikiran kalau ditukar).

•

Tugas yang tidak sesuai dikerjakan kelompok diberikan pada kelompok:
misalnya 8 anak menulis satu cerita padahal satu anak yang menulis dan yang
lain tidak melakukan apa-apa.

•

Memberikan umpan balik tentang cerita/laporan yang telah ditulis dilakukan
dalam kelompok supaya anak lebih berani mengeluarkan pendapat dan
peluangnya juga lebih banyak.

•

Satu pertemuan belajar bisa memakai beberapa jenis pengelolaan kelas
tergantung dari apa yang diinginkan dari siswa.

•

Pemberian instruksi tugas pada awal pembelajaran harus klasikal karena
penting bagi semua anak untuk mendengar hal yang sama.

•

Menulis cerita/laporan dilakukan perorangan karena penting bagi anak untuk
mengekspresikan diri.
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LAMPIRAN 14
Bahan Pembelajaran Kooperatif
Fasilitator harus menekankan bahwa ini adalah salah satu jenis kerja kelompok, dimana
seluruh anggota kelompok terlibat dalam menghasilkan produk tersebut.
1. Menulis cerita kelompok.
a. Setiap anggota kelompok memilih sebuah topik yang menarik untuk membuat
cerita secara berkelompok, misalnya gempa bumi di Jakarta, pesawat Garuda
mendapat masalah di atas pelabuhan udara Jakarta, semua menteri pemerintah
dikejutkan oleh penyakit serius yang misterius, dan lain-lain.
b. Setiap anggota kelompok menulis judul cerita yang mereka pilih serta tiga kalimat
pertama untuk mengawali cerita.
c. Anggota-anggota kelompok memutar cerita mereka ke arah sebelah kiri mereka,
danmasing-masinganggotayangmenerimanyaharusmelanjutkanceritayangada
di hadapan mereka. Masing-masing memiliki waktu dua menit untuk membaca
dan menulis.
d. Jika sudah selesai, kelompok berbagi cerita dan memilih salah satu cerita untuk
dibacakan di kelompok.
Perluasan / kegiatan tambahan: Anggota-anggota kelompok menyunting cerita
tersebut untuk memangkas panjangnya dan meningkatkan kualitas ceritanya.
Peran dalam kelompok:
Ketua:Harusmenerangkankegiatan-kegiatan,berusahaagarkelompoktetapterlibat
dalam tugas. Membantu membuat keputusan.
Penjaga waktu: Harus memberitahu anggota kelompok untuk saling bertukar dan
melanjutkan cerita setiap dua menit. Ketika ceritanya berkembang kian panjang, si
penjaga waktu bisa menambah menjadi tiga menit, untuk memberi waktu membaca
ulang dan menulis.
Pelapor: membaca cerita yang dipilih di kelompok tersebut.
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2. Merumuskan Pertanyaan secara Kooperatif
a. Tiap kelompok diberi sebuah artikel/bacaan, satu kopy tiap anggota kelompok
jika mungkin;
b. Secaraperorangan,anggotamerumuskan5pertanyaan,berkaitandenganartikel
tersebut, 1 pertanyaan pada sehelai pita kertas*; kemudian menempatkannya di
tengah meja. Peserta harus merumuskan pertanyaan yang baik dan bervariasi,
misal meliputi pertanyaan tingkat rendah dan tinggi serta tertutup dan terbuka,
seperti yang telah dipelajari pada sesi “keterampilan bertanya”;
c. Setelah terkumpul, kelompok mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu dan
memilih satu bila ada yang sama. Kelompok harus memutuskan/memilih 10
pertanyaan seakan-akan untuk lembar kerja bagi siswa berkaitan dengan artikel
itu. Kelompok harus mendiskusikan pertanyaan mana yang harus dipertahankan
dan mana yang dibuang dengan alasan apa;
d. Bila 10 pertanyaan sudah diputuskan untuk dipilih, tulis pertanyaan itu pada
kertas lebar sebagai hasil kelompok. Di kelas, pertanyaan dan artikel itu dapat
diberikan kepada kelompok lain untuk dijawab;
Peran dalam Kelompok
Ketua: menjelaskan tugas, mengawasi anggota agar tetap bekerja.
Pemimpindiskusi:memimpindiskusitetapitidakmengambilkeputusan.Mengontrol
anggotasehinggamasing-masingmemberikomentardanmemilikikesempatanuntuk
berbicara.
Pencatat: menulis 10 pertanyaan terpilih.

* 1 halaman kertas kosong di potong-potong menjadi 8 potongan panjang
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LAMPIRAN 15
Bahan untuk Menyusun Pertanyaan Secara Kooperatif
KISAH SUARSIH
Oleh : Zackir El Makmur
Almarhum Pak Haji Metong mempunyai 8 rumah kontrakan. Setiap rumah terdiri dari 3
kamardandikontrakkantiapbulannyaRp.65.000,-Suarsih,bersamaanaknyaberusiasatu
setengah tahun, tinggal di salah satu rumah itu. Sambil mengasuh anaknya, ia membuka
warung makanan dan jajan goreng-gorengan. Hasilnya lumayanlah, bisa membeli susu
untuk anaknya.
Tetapi kini, sejak Pak Haji Metong meninggal dua bulan lalu, istrinya menjual semua
rumah, termasuk rumah inti yang ditempati keluarga tersebut. Pembelinya, orang
Kampung Baru yang biasa dipanggil Bu Tati. Halaman rumah Bu Tati yang luas dan
berpagar tinggi empat meter, yang berada persis di samping rumah Pak Haji Metong itu,
karuan saja bertambah luas.
Penduduk kampung banyak yang memuji-muji kekayaan Bu Tati, tetapi semua orang
belum pernah melihatnya karena dia sealu mengendarai mobil mewah dengan kaca
gelap.
Suarsih tidak peduli siapa pemilik rumah kontrakan itu. Toh buatnya, tetap saja ia bakal
menunaikan kewajibannya membayar uang kontrakan, dan dia ia bisa menempatinya
dengan nyaman. Dengan berdagang kecil-kecilan di rumah kontrakan ini, dia bisa
merawat Anto dengan lebih tertib daripada waktu dia masih menjadi buruh cuci. Juga
bisa menyambut sang suami yang kadang pulang, kadang gilir ke rumah istri tuanya.
Pokoknya, rumah dalam pengertian Suarsih adalah semacam sarang menenteramkan.
Tidak peduli sekalipun rumah itu rombeng atau rumah kontrakan. Pengertian Suarsih
memang kelewat sederhana. Sebab ia tahu betul bahwa tinggal di Jakarta kalau mau
dapat lingkungan rumah mentereng harus punya duit banyak. Tanpa itu cuma mimpi
Kadang-kadang, Suarsih juga sempat mengkhayal, seandainya ia jadi Bu Tati. Rumah
gedong, pembantunya empat, mau apa saja tinggal bilang, segalanya ada yang melayani
dan tersedia, dan dipuji-puji warga. Ketika sadar, segera ditepiskan khayalannya itu. Dia
sudah cukup bersyukur dapat menempati rumah kontrakan yang sangat sederhana.
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Tetapi, kenyamanan dan kebahagiaannya itu hanya sekejap. Sebab, apa yang semula
Suarsih anggap bahwa siapa pun pemilik rumah kontrakan yang ia tempati itu tidak akan
mengusik keadaannya, ternyata keliru. Bu Tati pemilik baru rumah-rumah kontrakan itu
mau meratakannya karena akan membangun taman dan kolam renang di situ. Semua
penghuni rumah kontrakan itu menjadi gelisah dan risau.
“Kenapa risau? Cari saja tempat lain.” Ujar Bu Tati enteng saja. Suarsih cuma tarik nafas.
Barukaliinidiabertemumukadenganorangyangnamanyadipuji-pujiorangsekampung
itu.
“Setidaknya saya butuh waktu, Bu”, jelas Suarsih pelan.
“Secepatnya sajalah”, gampang saja Bu Tati berkata.
“Baik, Bu,” jawabnya pelan.
Sambil menggendong anaknya Suarsih menelusuri wilayah itu untuk mencari rumah
kontrakan baru. Semua tempat yang banyak rumah kontrakan ia datangi. Tidak ada yang
cocok, yang sesuai dengan kemampuannya. Dan hal ini membuatnya makin risau saja.
Apalagi Bu Tati mendesak terus menyuruh pindah karena ia dianggap mengulur-ulur
waktu saja.
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LAMPIRAN 16
Bahan Presentasi untuk Fasilitator

BAB 4
DESAIN PAKEM

BEBERAPA TEMUAN
•
•
•
•

Guru kurang banyak memperoleh kesempatan menyaksikan
pembelajaran PAKEM yang baik
Guru kurang memiliki referensi (buku, video, dll) tentang
pembelajaran PAKEM yang baik
Tugas yang diberikan bersifat tertutup dan banyak pengisian
lembar kerja (LK) yang kurang baik.
Pembelajaran kurang memberikan tantangan sesuai
kemampuan siswa
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BEBERAPA TEMUAN
PENERAPAN PAKEM DI KELAS
•
•
•
•
•

Pembelajaran hanya mengajarkan satu indikator dengan
satu aktifitas.
Perbedaaan individual siswa kurang diperhatikan termasuk
laki-laki/perempuan, sosial ekonomi tinggi/rendah.
Pengelolaan siswa kurang sesuai dengan kegiatan
Guru merasa khawatir dan pesimis untuk melaksanakan
PAKEM di kelas 6 .
Pajangan cenderung menampilkan semua apa yang
dikerjakan siswa dengan hasil yang seragam.

LEMBAR OBSERVASI*
(Dalam pembelajaran tidak muncul secara berurutan)
No

Aspek

1

Bagaimana bentuk tugas yang diberikan?

2

Apa yang dikerjakan siswa untuk melakukan tugas tersebut?

3

Kemampuan apa yang dikembangkan melalui tugas tersebut?

4

Bagaimana bentuk pertanyaan yang diberikan dalam tugas?

5

Jenis pertanyaan apa saja yang diajukan guru kepada siswa dalam
pembelajaran?

6

Sejauh mana guru memperhatikan perbedaan siswa?

7

Apa yang dilakukan oleh siswa selama mengerjakan tugas?

8

Sejauhmanasiswadiberikesempatanuntukmenanggapikegiatan
belajar yang telah dilakukan?

9

Apa yang dilakukan siswa pada saat belajar kelompok, individu,
berpasangan, atau klasikal?

10

Pada saat ada kerja kelompok, berapa jumlah anggota kelompok?

11

Apakah semua siswa terlibat dalam kegiatan kelompok?

12

Apa yang dilakukan guru selama anak mengerjakan tugas?

Uraian/temuan

DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

JENIS PERTANYAAN
Pertanyaan mendorong siswa utk:
• Mencari informasi
• Menerapkan pengetahuan
• Membangun gagasan baru/mengemukakan pendapat

PERTANYAAN JENIS/TINGKAT 1:
MENCARI INFORMASI
Kata kerja
Operasional
Ceritakan
Buat daftar
Perikan
Tuliskan
Temukan
Nyatakan
Tunjukkan
Gambarlah

Pokok-pokok Pertanyaan
Apa yang terjadi setelah...?
Berapa banyak...?
Siapa yang...?
Sebutkan nama...?
Perikan apa yang terjadi ketika...?
Siapa yang mengatakan...?
Apa arti...?
Apakah... itu?
Mana yang benar atau salah...?

Kegiatan dan produk
Membuat daftar peristiwaperistiwa penting
Membuat peta/bagan
Membuat daftar fakta-fakta
mengenai...
Mencari gambar-gambar...
Menggunakan kamus untuk
mencari...
Menuliskan apa yang
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PERTANYAAN JENIS/TINGKAT 2:
MENERAPKAN PENGETAHUAN
Kata kerja
Operasional
Jelaskan
Buat garis
besar
Diskusikan
Ramalkan
Bandingkan
Ceritakan
kembali
Deskripsikan
Cari
pemecahan
Hitunglah

Pokok-pokok Pertanyaan
Dapatkah kamu menuliskan
dengan kata-katamu sendiri?
Dapatkah kamu membuat garis
besar secara ringkas?
Menurut pendapatmu apakah
yang mungkin terjadi kemudian?
Bagaimana pendapatmu?
Apa gagasan utamanya?
Dapatkah kamu membedakan
antara...?
Apa perbedaan antara...?
Bagaimana persamaan... dan ...?

Kegiatan dan produk
Menggunting gambargambar mengenai... dan
mengelompokkan ke dalam...
Menceritakankembalidengan
kata-kata sendiri
Membuat bagan untuk
menunjukkan urutan kejadian
Menunjukkan bagaimana...
Menghitung berapa...
Membuat model untuk
menunjukkan...

PERTANYAAN JENIS/TINGKAT 3:
MEMBANGUN GAGASAN BARU/MENYATAKAN PENDAPAT
Kata kerja
Operasional
Buat disain
Desain ulang
buat...
Sempurnakan
Buat karangan
Ciptakan
Mengevaluasi
Debat
Berikan alasan

Pokok-pokok Pertanyaan
Seberapa efektifnya...?
Bayangkan apa yang terjadi
kalau...?
Bagaimana reaksimu kalau...?
Apakah kamu percaya... baik atau
tidak? Mengapa?
Apa keuntungan/kerugian...?
Mana... yang paling penting?
Mengapa?
Apa kriteria yang kamu gunakan
untuk menilai...?

Kegiatan dan produk
Membuat disain
Membuat disain... yang lebih
baik
Menciptakan suatu... yang
baru
Menulis surat... menyarankan
perubahan mengenai...
Menemukan... yang baru
Memberikan percakapan
antara...
Membuat puisi baru,
sandiwara atau nyanyian
mengenai...

DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

URUN GAGASAN (PLENO) :
PENGELOLAAN KELAS APA, JENIS KEGIATANNYA APA? (10’)
Pengorganisasian kelas

Jenis kegiatan seperti apa?

Klasikal: seluruh kelas mengerjakan
hal yang sama

Kelompok: sekelompok siswa
mengerjakan satu tugas bersamasama

Perorangan:anakmengerjakantugas
sendiri-sendiri

MENGIDENTIFIKASI KEGIATAN YANG HARUS DIKERJAKAN
SECARA KLASIKAL, KELOMPOK ATAU INDIVIDU (15’)
No

Kegiatan pembelajaran

1

Mendengarkan instruksi guru

2

Menggunakan termometer

3

Mencari kota-kota di peta

4

Melaporkan hasil tugas

5

Membuat diagram alir

6

Curah pendapat tentang tsunami

7

Menceritakan pengalaman waktu kecil

8

Meragakan tokoh cerita

9

Menulis cerita

10

Mengerjakan soal-soal matematika halaman 60

11

Memperkirakan luas ruang kelas

Pengelolaan kelas
Klas

klp

indv

Alasan
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APA ITU PEMBELAJARAN KOOPERATIF?
Suatu bentuk kerja kelompok dimana:
• Semua anggota kelompok bekerja untuk mencapai tujuan
bersama
• Tiap anggota bertanggung jawab atas bagian dari tugas
kelompok; tugas kelompok menuntut keberhasilan
masing-masing anggota.
• Baik kelompok maupun individu bertanggung jawab atas
penyelesaian tugas kelompok.

KERJA KELOMPOK YANG BAIK
•

•

Kerja kelompok yang baik melibatkan semua anggota
kelompok. Tiap anggota memiliki peran sehingga timbul
partisipasi, kerjasama, dan berkembang keterampilan
memimpin.
Tiap anggota aktif bekerja, terkadang bekerja secara
individual untuk mendukung hasil kelompok.

DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

INDIKATOR MONEV
Guru
•	��������������������������������������������������������
Guru lebih banyak memberi kesempatan anak untuk bekerja
(menemukan sendiri, mengungkapkan pendapat dsb.)
•	��������������������������������������������
Guru menciptakan pembelajaran yang menantang
•	������������������������������������������������������
Guru mempergunakan berbagai media, metode, dan sumber
belajar, termasuk sumber belajara dan bahan dari lingkungan
•	������������������������������������������������������
Guru memberikan tugas dan bantuan yang berbeda sesuai
dengan kemampuan siswa
•	�����������������������������������������������������������
Guru mengelola kelas secara fleksibel (individu, kelompok,
pasangan) sesuai tugas yang diberikan untuk melibatkan siswa
secara aktif dalam pembelajaran.

Siswa
•	��������������������������
Siswa tidak takut bertanya
• Ada interaksi antara siswa untuk membahas dan memecahkan
masalah
•	�������������������
Siswa aktif bekerja
•	��������������������������������������������������
Siswa dapat mengungkapkan dengan kata-kata sendiri
•	�������������������������������������
Siswa melakukan kegiatan baca mandiri
•	������������������������������������������������������
Siswa melakukan kegiatan proyek (teknologi sederhana,
menulis biograpi tokoh).
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Kelas
•	����������������������������������������������
Ada pajangan yang merupakan hasil karya siswa
•	��������������������������������������������
Pajangan dimanfaatkan sebagai sumber belajar
•	������������������������������������������������
Penataan tempat duduk memudahkan interaksi guru
dengan siswa, siswa dan siswa
•	���������������������������������������������������������
Ada penataan sumber belajar (alat bantu belajar, poster,
buku) yang dimanfaatkan siswa.

UNIT 05
PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID
MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI
(60 menit)
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1. Pengantar
Pendidikan yang bermutu membantu setiap anak untuk mengembangkan sepenuhnya
kemampuanbertanggungjawabterhadapdirisendirisertaberperansebagaiwarganegara.
Pendidikan harusmembangunrasapercayadiribaikpadaanakperempuanmaupunlakilaki, dan membantu mereka mengembangkan potensi diri.
Dalam masyarakat yang adil, anak perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama,
namunkadang-kadanghak-hakmerekadalampelayananpendidikanterabaikan.Padahal,
peranlaki-lakimaupunperempuansama-samapentingdalampembangunanmasyakarat.
Perempuan yang berpendidikan lebih mampu membuat keluarga mereka lebih sehat,
memberikan pendidikan kepada anak, dan terbuka kemungkinan baginya untuk
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang pendidikannya
kurang, lebih mudah terkena tindakan kekerasan (fisik maupun non fisik), dan memiliki
tingkat kesehatan dan ekonomi yang rendah.
Seringkali secara tidak sengaja atau tanpa disadari, para guru memperlakukan murid
perempuan dan laki-laki secara berbeda dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan
karena menurut mereka murid perempuan dan murid laki-laki perlu diperlakukan
secara berbeda sesuai dengan peran yang didasarkan pada jenis kelamin. Sayangnya
asumsi tentang peran perempuan dan laki-laki yang dipegang oleh guru tersebut dapat
mengakibatkan ketidakadilan dalammemberikan layananpendidikan yang terbaikbagi
murid laki dan perempuan. Tentu saja penting menghargai perbedaan antara anak
perempuan dan laki, asal pembedaan itu tidak mengakibatkan pembatasan terhadap
kesempatan anak perempuan maupun laki dalam mengembangkan potensi mereka.
Dalam kegiatan ini para peserta akan berlatih mengembangkan kepekaan akan
kemungkinan adanya budaya dan kegiatan di sekolah/kelas yang mungkin merugikan
anak perempuan dan anak laki-laki.

2. Tujuan
2.1 Peserta memperdalam pengertian mereka bahwa pendidikan dapat menyebabkan
perbedaan peran, tanggung jawab, dan peluang bagi murid laki-laki dan
perempuan.
2.2	 Peserta menyadari bagaimana identitas yang berbasis jender dibangun lewat
perilaku yang tidak disadari dalam ruang kelas.
2.3	 Peserta mengidentifikasi budaya/kegiatan dalam pembelajaran di kelas/ sekolah
yang bias jender dan cara belajar/pemberian kesempatan yang setara bagi
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perempuan maupun laki-laki di kelas mereka.
2.4 Peserta mampu merancang layanan atau perlakuan terhadap murid laki dan
perempuan yang memberikan peluang yang sama untuk berbuat.

3. Urutan langkah dalam kegiatan pelatihan
Memperdalam
pemahaman tentang
kesetaraan
Jender
( 10 Menit)

k

Identifikasi kasus
pembedaan jender
dalam pembelajaran
(20 Menit)

k

Pemajangan hasil
karya dan kunjung
karya
(10 Menit)

x
Penutup:kesimpulan,
tugas observasi
kelas, pengayaan
(10 menit)

v

Melaporkan hal-hal
yang diperoleh dari
kunjung karya (10
menit)

4. Penyajian
4.1 Memperdalam Pemahaman tentang Kesetaraan Jender (10 Menit)
Pengantar oleh fasilitator (10 menit)
1. Fasilitator memberikan informasi singkat tentang pengertian jenis kelamin dan
jender dengan menggunakan transparansi yang sudah disiapkan. Diulas singkat
perbedaan antara jenis kelamin dan jender. Jenis kelamin berkenaan dengan
perbedaanlakidanperempuansecarabiologissedangkanjenderadalahberkaitan
dengan perbedaan yang dibuat oleh masyarakat. Konsep sosial jender memiliki
kemungkinan membatasi kesempatan bagi anak perempuan dan laki-laki dalam
mengembangkan potensi diri.
2. Membahas kemungkinan budaya/perlakuan sekolah dan guru yang merugikan
murid perempuan dan laki-laki dalam mengembangkan potensi diri.
4.2	Diskusi (20 menit)
Peserta berdiskusi mengidentifikasi kebiasaan sekolah/kelas dan praktek-praktek
pembelajaran di dalam kelas yang mungkin bisa merugikan murid perempuan atau
laki-laki.Tayangkanformatyangterdiriatasempatkolom:kasus,siapayangdirugikan,
bagaimana dia dirugikan, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru dan sekolah.
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Hasil diskusi ditulis di kertas plano dan kemudian dipajangkan. Lihat format pengisian
pada Lampiran 5 dan contoh pengisian pada Lampiran 2.
4.3 Belanja ide / kunjung karya (10 menit)
Peserta saling berkunjung ke kelompok lain untuk memperluas wawasan.
4.4 Melaporkan Kunjung Karya (10 menit)
Fasilitator memanggil beberapa peserta (laki-laki dan perempuan) untuk
menyampaikan kesimpulan mereka setelah melihat hasil diskusi semua kelompok.
Salah satu pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah: siapakah yang ternyata paling
banyakdirugikan?Dansikapdankesadaranapayangsebaiknyadimilikiguru.Biasanya
kesimpulannya adalah bahwa anak perempuan lebih sering dirugikan. Dengan
kesimpulan ini maka para guru diharapkan lebih sensitif dalam hal jender sehingga
bisa menciptakan pembelajaran yang lebih adil baik bagi murid perempuan maupun
laki-laki.
4.5 Penutup (10 menit)
Untuk memantapkan kemampuan peserta dalam modul ini maka kegiatan penutup
dikelola dalam kegiatan berikut, yaitu:
Kesimpulan (5 menit)
Tayangkan komentar penutup dalam Lampiran 4.
Tugas observasi kelas (5 menit)
Ditayangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai dalam observasi kelas, tapi
sebutkan juga bahwa peserta bisa menghasilkan sendiri pertanyaan-pertanyaan lain.
Kepada peserta bisa dibagikan lembar yang berisi pertanyaan-pertanyaan tersebut
(lihat Lampiran 3).
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LAMPIRAN 1
Format Diskusi untuk Peserta
No

Kasus

Siapa yang
dirugikan

Bagaimana dia
dirugikan

Apa yang sebaiknya
dilakukan dalam
pembelajaran
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LAMPIRAN 2

Contoh Pengisian Format (Bahan untuk Fasilitator)

No

Kasus

Siapa yang
dirugikan

Bagaimana dia
dirugikan
Murid
Perempuan
tidak memiliki
banyak
alternatif
pilihan profesi.
Menjadi ibu
rumah tangga
merupakan
salah satu
alternatif
profesi.

1

Mendidik para
perempuan tidak
sepenting mendidik
laki-laki oleh
karena peran utama
perempuan adalah
sebagai ibu rumah
tangga

Murid
Perempuan

2

Dalam kelas IPA
biasanya perempuan
yangmenyusunlaporan
sementara laki-laki
yang menangani
peralatan dan
melakukan eksperimen

Murid
Perempuan

Para laki-laki mendapat
lebih banyak perhatian
dan waktu dari guru
dari pada perempuan
oleh karena mereka
lebih ribut atau duduk
lebih dekat dengan
guru

Murid
Perempuan

3

Murid
Laki-laki

Apa yang sebaiknya
dilakukan dalam
pembelajaran

• Guru mempromosikan
pentingnya pendidikan
bagi anak perempuan dan
laki-laki
• Guru menciptakan
kesempatan bagi siswa dan
siswi untuk membahas
pekerjaan-pekerjaan ‘nontradisional’ seperti dokter
perempuan, pengusaha,
kepala sekolah, spesialis
komputer, politisi, pria
perawat, sekretaris,
pengacara, dan lain-lain.
Murid
• Para siswa mendiskusikan
Perempuan
bersama, cara-cara
menjadi tidak
mengerjakan tugas.
terampil
• Tanggung jawab dan
menangani
kepemimpinan serta
peralatan
peran-peran pembantu
eksperimen
dibahas dan dibagi secara
adil di antara siswa dan
Murid Laki-laki
siswi.
tidak terampil
• Topik-topik IPA sebaiknya
mengungkapkan
dipilih yang sesuai
gagasan secara
dengan minat baik anak
tertulis dan
perempuan maupun lakisistematis
laki.
Tidak
• Pengaturan tempat duduk
mendapatkan
diubah melalui belajar
perhatian
kelompok sehingga anak
dari guru.
bisa berkeliling di kelas.
Kesempatan
• Guru dan siswa
belajar hilang
menetapkan bersama tata
karena kelas
tertib interaksi dalam
selalu ribut.
kelas, misalnya para siswa
harus bergiliran dalam
belajar.
• Di dalam kelas guru lebih
berkeliling supaya dapat
berinteraksidengansemua
anak dan memberikan
perhatian baik kelompok
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No

Kasus

3

Siapa yang
dirugikan

Bagaimana dia
dirugikan

Murid
Laki-laki

Murid Laki-laki
tidak belajar
mengendalikan
dan
menyesuaikan
diri dengan
kondisi
lingkungan
(situasi belajar
di kelas) dan
kehilangan
kesempatan
belajar
Murid perempuan kurang
memilikikesempatan mengembangkan kesehatan fisik di
masa pertumbuhan(misalnya
membangun
otot dan tulang
yang kuat)

4

Biasanya lebih banyak
anak perempuan dari
pada laki-laki yang
bermain olahraga di
sekolah

Murid
Perempuan

5

Guru kurang
mendukungparamurid
perempuan untuk
menjadi pemimpin
karena kepemimpinan
dianggapsebagaiperan
laki-laki.
Para murid laki-laki
kurang dianjurkan
untuk belajar
melakukan pekerjaan
domestik (memasak,
mencuci) oleh karena
ini dianggap sebagai
bagian dari peran
perempuan.

Murid
Perempuan

6

Murid
Laki-laki

Apa yang sebaiknya
dilakukan dalam
pembelajaran
• Guru mengajari anak-anak
ketrampilanmendengarkan
dan menghargai.
• Guru mencontohkan
perilaku tanpa kekerasan.
• Guru memastikan bahwa
para siswa belajar tentang
perbedaan individu dan
bahwa tiap individu berhak
untuk dihargai.

• Tawarkan aktifitas yang
mendorong anak-anak
perempuan untuk aktif
secara fisik (kegiatan di
luar ruangan)
• Promosikan kegiatan olah
raga yang populer untuk
anak laki-laki maupun
perempuan. Jamin bahwa
olah raga tersebut aman
bagi anak perempuan.
• Sampaikan kepada orang
tua agar memberikan
makanan yang sehat bagi
anak laki-laki maupun
perempuan
Tidak memiliki • Guru berperan sebagai
model bagi siswa agar
kesempatan
siswa belajar sesuatu yang
belajar menjadi
berbeda
pemimpin
• Guru mendorong laki-laki
dan perempuan untuk
melakukan berbagai tugas,
misalnya membersihkan
Tidak memiliki
kelas, bekerja di lapangan
kesempatan
belajar melakukan pekerjaan
domestik
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No

Kasus

Apa yang sebaiknya
dilakukan dalam
pembelajaran

Siapa yang
dirugikan

Bagaimana dia
dirugikan

Murid Perem• Mengatur interaksi dalam
puan tidak
kelas
beranimencoba • Mendorong diskusi
karena merasa
kelompok tentang perilaku
tertekan.
yang tepat dan tidak tepat
• Guru mengajak siswa
Murid peremmembuat peraturan
puan tanpa
kelas untuk mengatasi
sadar mengemkekerasan evrbal dan non
bangkankonsep
verbal (umpatan, ejekan,
diri sebagai
pelecehan, dll)
makhluk yang
lemah
Murid peremGuru menunjukkan contohpuan tanpa
contoh bahwa dalam
sadar mengem- kehidupan nyata ada
bangkankonsep pahlawan dan ilmuwan baik
diri sebagai
berkelamin laki-laki maupun
makhluk yang perempuan.
lemah
Murid perem• Guru memberikan pujian
puan akan meyang sama pada laki-laki
mandangbahwa
danperempuan,baikuntuk
untuk dihargai
perilaku, penampilan,
hanya perlu
kepandaian, kecerdikan,
penampilanfisik
dan hasil pekerjaan
sehingga tidak • Guru selalu melakukan
merasa perlu
evaluasi, apakah sudah
mengembangcukup mendorong siswa
kankepandaianlaki-laki dan perempuan
nya.
dalampembelajaransecara
seimbang
Murid laki-laki
merasa tidak
perlu memperhatikan perilaku
danpenampilan
yang menyenangkan

7

Para murid perempuan
sering menghadapi
tindak kekerasan
verbal dan non-verbal
dari laki-laki (misal.
Penghinaan, cubitan,
pukulan, pelecehan,
ledekan, dsb)

Murid
perempuan

8

Biasanya di dinding
ruang kelas lebih
banyak dipajangkan
gambar laki-laki
daripada perempuan

Murid
perempuan

9

Guru sering memuji
anak perempuan
untuk perilaku yang
lemah lembut,
penampilan yang
cantik, dan pekerjaan
yang rapi; sedangkan
anak laki-laki dipuji
atas kepandaian dan
pekerjaan yang baik.

Murid
perempuan

Murid
laki-laki
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No

Apa yang sebaiknya
dilakukan dalam
pembelajaran

Kasus

Siapa yang
dirugikan

Bagaimana dia
dirugikan

10 Sejumlah buku teks
yang diterbitkan swasta
maupun pemerintah
mengandung bias
jender.Dalambeberapa
buku, misalnya,
disebutkan tugas ibu
lebih mengurus rumah
dan bapak berkerja
mencari nafkah. Atau,
dalam menceritakan
profesi perawat
selalu digambarkan
perempuan, tetapi
untuk dokter
digambarkan laki-laki.

Murid
perempuan

Murid
• Guru melengkapi ilustrasi
perempuan
dengan contoh-contoh
memiliki
profesi lain yang lintas
konsep diri
jender (dapat diraih baik
yang terbatas
oleh laki-laki maupun
pada profesi ibu
perempuan)
rumah tangga
saja
• Guru membuka peluang
diskusi untuk memperluas
wawasan para murid
Murid laki-laki
tentang peran jender
beranggapan
pekerjaan
domestik bukan
pekerjaan lakilaki

Murid
laki-laki
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LAMPIRAN 3
CONTOH LEMBAR OBSERVASI KELAS
1. Catatlah kegiatan guru yang memperlakukan perbedaan siswa laki-laki dan
perempuan!
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. Perlakukan apa saja yang dilakukan anak laki-laki/perempuan ketika melakukan
kegiatan kelompok?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
3. Catatlah permasalahan bias gender yang Anda temukan ketika PBM berlangsung!
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4. Apakah dalam PBM guru sudah dapat mendesain pembelajaan yang mendidik untuk
mengembangkan potensi diri siswa?
..................................................................................................................................................................................
...... ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Jelaskan pendapat Anda!
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. Menurut Anda, pihak mana yang sering dirugikan saat pembelajaran berlangsung?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Tulis kesan Anda!
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI

LAMPIRAN 4
Bahan Presentasi untuk Fasilitator

BAB 5
PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID
MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI

TEMUAN-TEMUAN
•

•

Budaya / interaksi di sekolah/kelas tanpa sengaja dapat
memberikan perlakuan yang menimbulkan ketidakadilan bagi
salah satu jenis kelamin.
Terdapat kemungkinan guru memperlakukan para murid
laki dan perempuan menurut peran jender yang berlaku
dalam masyarakat yang mungkin merugikan konsep diri dan
pengembangan potensi murid perempuan maupun laki-laki.

119

120

PAKET PELATIHAN LANJUTAN

CONTOH :
guru : biasanya memilih anak laki untuk menjadi ketua
kelas karena kepemimpinan dianggap peran laki-laki dan
anak perempuan menata kerapian kelas karena kerapian
dianggap sebagai peran perempuan.

GAMBAR 3

Diambil dari: Buku Bahasa Inggris untuk Sekolah Dasar kelas III

PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI

GAMBAR 4

Buku IPS SD Kelas III

•

Apakah implikasi hal tersebut bagi
pengembangan potensi para siswi dan
siswa?
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DISKUSI KELOMPOK:
•

•
•

Identifikasi budaya dalam sekolah/kelas (perlakuan
guru, perlakuan antar teman, gambar/tulisan pada
buku teks, gambar pajangan, pemberian tugas, dsb) yang
mungkin merugikan salah satu jenis kelamin.
Siapa yang lebih sering dirugikan dan bagaimana hal
tersebut dapat merugikan
Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan
kesempatan yang setara?

Kasus

Biasanya di dinding
ruang kelas lebih banyak
dipajangkan gambar lakilaki daripada perempuan

Siapa yang
dirugikan

Bagaimana dia
dirugikan

Apa yang sebaiknya
dilakukan dalam
pembelajaran

PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK MURID MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI

PENUTUP
1. Diharapkan pendidik cukup peka untuk menyadari budaya
dan perlakuan di sekolah/kelas yang mungkin membatasi
pengembangan potensi anak perempuan dan laki
2. Peka jender akan menghasilkan relasi antar jender yang
lebih baik yang penting bagi para murid saat ini dan
nanti dalam menghadapi peran jender yang mengalami
perubahan.
3. Dari peka jender diharapkan bisa dikembangkan sikap
emansipatoris: keberpihakan pada siapa dan apapun yang
mungkin tidak diuntungkan oleh sistim sosial.

CONTOH
•

•

Bagaimana pengaturan tempat duduk antara anak lakilaki dan perempuan. Siapa yang tempat duduknya dekat
dengan guru?
Hitung persentase penugasan/panggilan/ pertanyaan
oleh guru pada siswa laki-laki dan perempuan. Pada jenis
kelamin mana yang lebih besar?
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•
•

•
•
•

Siapa yang lebih sering merespons pertanyaan guru, siswa
laki-laki atau perempuan?
Siapa yang lebih sering berinisiatif memulai interaksi
dalam pembelajar-an, guru/siswa laki-laki/siswa
perempauan?

Apakah ilustrasi dalam buku teks cukup membuka
wawasan murid tentang peran gender?
Apakah pajangan cukup membuka wawasan murid tentang
peran gender?
Bagaimana level pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa
laki-laki maupun perempuan

UNIT 06
PRAKTEK MENGAJAR
(555 menit)
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Guru sedang melakukan praktik PAKEM

1. Pengantar
Tujuan utama program pelatihan PAKEM adalah agar para guru dapat mempraktikkan
PAKEM secara berkelanjutan di kelasnya. Para pembina pendidikan termasuk pengawas
dan kepala sekolah juga harus dapat memantau dan mengembangkan PAKEM di
sekolahnya. Diharapkanjugaparafasilitator(pelatih)daerahdapatmendampingigurudi
kelasuntukmembantumerekasecaralangsungdalampengembangandanpelaksanaan
pembelajaran PAKEM.
Untuk pengamatan pembelajaran praktik mengajar para peserta akan menggunakan
lembar observasi yang telah digunakan pada unit 4
Beberapa Temuan Praktik Mengajar:
1.1 Pengawas dan kepala sekolah banyak yang belum memantau
pelaksanaan PAKEM dan belum melakukan langkah-langkah praktis untuk
pegembangannya di sekolah.
1.2 Pemahamandankemampuanguruuntukmenyusunrencanapembelajaran,
melaksanakan PAKEM masih terbatas.

2. Tujuan
•
•

MengembangkanmodelpembelajaranyangbernuansaPAKEMdisekolahnyamasingmasing.
Mengembangkan dan menerapkan berbagai keterampilan (pengorganisasian kelas,
teknik bertanya, ide-ide pembelajaran, variasi sumber belajar).

PRAKTEK MENGAJAR

3. Langkah Kegiatan
Cerita dari
nara sumber
(30-60 menit)

k

Penyusunanrencana
pembelajaran
(105 menit)

k

Simulasi hasil rencana
pembelajaran
(60 menit)

x
Refleksi dan
umpan balik
(30 menit)

v

Praktik mengajar
di sekolah
(3-4 jam)

v

Perbaikan dan
penyempurnaan
rencana pembelajaran
(60 menit)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam kelompok mata pelajaran.
3.1 Cerita dari Nara Sumber dan/atau Modeling dan diskusi (30-60 menit)
Peserta dalam kelompok mata pelajaran. Satu atau dua nara sumber dipilih dari
guru atau fasilitator yang sudah berhasil melaksanakan PAKEM / CTL dengan baik
dalam setiap mata pelajaran. Mereka diminta membawa hasil karya siswa dan /
atau bahan ajaran yang kreatif, serta foto kalau ada. Mereka menjelaskan tentang
pembelajaran yang berkaitan dengan bahan yang dibawa. Penjelasannya disertai
diskusi dan tanya-jawab.
Sebagaialternatifnarasumberdapatmelakukanmodelingsalahsatupelajaranyang
pernah berhasil dilakukan di kelasnya.
3.2 Penyusunan Rencana Pembelajaran (105 menit)
Pesertakelompokmatapelajarandibagikelompokkecil(2–3orang)masing-masing
menyusun rencana pembelajaran yang sama/berbeda (satu kali pertemuan 70 – 80
menit),denganmengacupadaciri-ciriPAKEMdanberbagaiketerampilanyangtelah
dikembangkan pada sesi bab 5 untuk kelas atau sekolah yang berbeda dan waktu
yang berbeda.
3.3 Simulasi Hasil Rencana Pembelajaran (60 menit)
Peserta membuat simulasi satu atau dua macam hasil rencana pembelajaran yang
telah disusun di kelas mata pelajaran. Peserta dibagi menjadi dua kelompok. Pada
saat simulasi salah satu kelompok sebagai siswa, satu kelompok sebagai pengamat
melakukan observasi menggunakan lembar observasi yang telah digunakan pada
unit 4. Simulasi berlangsung selama 30 menit ditindaklanjuti dengan komentar dari
kelompok pengamat dan diskusi selama 30 menit.
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3.4 Perbaikan dan penyempurnaan rencana pembelajaran (60 menit)
Para pesertamemperbaikidanmenyempurnakanrencanapembelajaran,termasuk
menyiapkan alat bantu pembelajaran.
Diharapkan para pelatih / fasilitator pelatihan aktif membantu para
peserta pada saat perencanaan pembelajaran dengan membaca
rencananya dan memberi masukan / ide. Pada saat diskusi dan perbaikan
pembelajaran mereka juga harus aktif memberi umpan balik dan masukan
untuk perbaikan pembelajaran.
3.5 Praktik mengajar di sekolah (3 - 4 jam)
Para peserta praktik mengajar di sekolah. Salah satu peserta mengajar diamati satu
atau dua teman lainnya yang telah membantu persiapan dengan menggunakan
lembar observasi. Dilaksanakan secara bergantian (disarankan sejak awal
dipersiapkan jumlah sekolah dan kelas sesuai dengan jumlah peserta pelatihan).
Guru kelas dan kepala sekolah setempat sebaiknya diundang mengamati
praktik mengajar. Setelah pembelajaran selesai sebaiknya para guru dan
kepala sekolah berkumpul dengan para peserta pelatihan yang telah
melakukan praktik mengajar untuk mendiskusikan apa yang telah mereka
amati dan bertanya jawab tentang PAKEM.
3.6 Kegiatan Refleksi dan Umpan Balik (30 menit)
Praktik mengajar ditindaklanjuti dengan diskusi antara peserta yang telah mengajar
dengan pengamat. Sebaiknya dilaksanakan di sekolah praktik, agar kepala sekolah
dan guru setempat terlibat dalam proses diskusi.
a. Dimulai dari peserta yang praktik untuk mengemukakan perasaan tentang apa
yang telah dicapai dan apa yang belum, serta rencana perbaikan.
b. Tanggapan dari observer, dengan menggunakan atau mengemukakan fakta,
saran konkrit, lebih mengutakamakan aspek yang membangun dengan
menanyakan alasan, mengapa hal dilakukan (pertanyaan kajian).
c. Dalam diskusi observer harus mempertimbangkan praktikan diberi waktu lebih
banyak daripada observer/pendamping.
d. Praktikan membawa hasil kerja siswa untuk didiskusikan bersama.

Alam pada waktu
malam

1. Mengamati benda
langit pada malam
hari
2. Mengamati benda
langit pada siang
hari*
3. Berbicara ttg
benda- benda langit
4. Diskusi / bercerita
secara lisan dan
tulisan
5. Menggambar
benda-benda
langit & menulis
deskripsi ttg bendabenda tsb. serta
pengaruhnya thd
manusia
6. Menulis syair/puisi

Kls awal

* Guru perlu memberi peringatan agar anak tidak menatap matahari secara langsung

Cerita & gambar
diolah menjadi puisi

Pengalaman siswa
mengamati benda
langit
Pengalaman
mengamati benda
langit

Sda

Alam pada waktu
siang

Pemanfaatan
Sumber Belajar

Pengalaman Belajar

MP

Individu dalam posisi
klp.

Kelompok

Klasikal di luar kelas

Kegiatan Indiv

Pengorganisasian
Kelas

Pengembangan Pertanyaan
a. Benda apa saja yg kamu lihat di
langit pada malam hari?
b. Benda apa saja yang kamu lihat
dilangit?
c. Apa manfaat benda-benda tsb?
d. Bagaimana perasaanmu tatkala
melihatbenda-bendalangitpada
waktu siang/ malam hari?
e. Jelaskan perbedaan cuaca dan
pengaruhnya pada malam hari
dan siang hari?
f. Gambarlah benda-benda langit
dan lalu ceritakan dengan
bahasamu sendiri.
g. Ubahlah cerita dan gambarmu
itu dalam bentuk puisi.

CONTOH HASIL KEGIATAN
Langkah Mengembangkan Pengalaman Belajar
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Matematika

BI/IPS

MP

Hasil deskripsi
individudidiskusikan

Mendiskusikan hasil
deskripsi

Melipat kertas untuk
menemukanbentukbentuk pecahan

Kertas lipat
berwarna-warni
dilipat-lipat

- Koran (berita,
artikel, gambar
dll.)dibaca dan
diamati untuk
dideskripsikan
- Pengalamansiswa.

Membaca artikel
tentang banjir untuk
mendeskripsikan
peristiwa banjir

Dst.

Pemanfaatan
Sumber Belajar

Pengalaman Belajar

Individu tetapi
duduk dalam posisi
kelompok

Siswa bekerja dalam
posisi kelompok

Siswa bekerja
individu tetapi
duduk dalam posisi
kelompok

Pengorganisasian
Kelas
a. Faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan banjir?
b. Kerugian apa saja yang ditimbulkan
akibat banjir?
c. Bagaimana cara mencegah agar
tidak terjadi banjir?
d. Bagaimana cara menanggulangi
akibat banjir?
e. Buatlah laporan yang
menggambarkan peristiwa banjir?
a. Faktor-faktor apa saja yang
menyebabkan banjir?
b. Kerugian apa saja yang ditimbulkan
akibat banjir?
c. Bagaimana cara mencegah agar
tidak terjadi banjir?
d. Bagaimana cara menanggulangi
akibat banjir?
e. Buatlah laporan yang
menggambarkan peristiwa banjir?
a. Lipatlah kertas sehingga diperoleh
bagian-bagian lipatan yang sama
besar
b. Tulislah bilangan-bilangan pecahan
dari hasil melipat
c. dst.

Pengembangan Pertanyaan
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IPA

MP

Pemanfaatan
Sumber Belajar
Model solar Sistem
Globe
Senter
Bola plastik besar
Bola tenis
Dioperasikan/
digerakkan dan
diamati

Pengalaman Belajar

1. Melakukan demonstrasi
gerakan bumi dan bulan
terhadap matahari
2. Mencari informasi
macam gerakan yang
dilakukan oleh bumi
dan bulan
3. Mendiskusikan akibat
gerakan bumi dan bulan
terhadap matahari.
4. Mendiskusikan
pemecahanmasalahjika
bumi dan bulan tidak
bergerak.
5. Mendiskusikan jika
disuatu wilayah terjadi
siang & malam yang
panjang dan di negara
kita siang & malam
secara teratur
6. Mempresentasikan hasil
diskusi.
7. Menulis laporan.
Kegiatan klasikal,
posisi duduk dalam
kelompok

Siswa duduk dalam
posisi berkelompok

Pengorganisasian
Kelas
a. Bagaimana gerakan bumi?
b. Gerakan apa saja yang terjadi
pada bumi?
c. Apa akibat dari setiap gerak bumi
tersebut?
d. Bagaimana pengaruh gerakan
bumi thd suhu udara dan musim
di permukaan bumi?
e. Apa yang terjadi jika bumi dan
bulan berada pada satu garis
lurus? Mengapa?
f. Apa yang terjadi jika bumi tidak
melakukan gerakan?
g. Apakah di setiap wilayah
permukaan bumi mengalami
siang dan malam? Mengapa
demikian?
h. Apa yang akan terjadi jika disuatu
wilayah siang terus sampai 3
bulan?
i. Apa yang terjadi jika di suatu
wilayah malam terus-menerus?
j. Mengapa di negara kita siang dan
malam sepanjang tahun terjadi
secara teratur?

Pengembangan Pertanyaan
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Pengalaman Belajar

1. Bertanya jawab tentang
binatang

MP

B Ing.

Gambar binatang

Pemanfaatan
Sumber Belajar

a. Kamu baru saja melihat binatang
aneh.Ceritakankepadatemanmu
tentang binatang tsb.

Individu

Kelompok

a. Salah satu temanmu mempunyai
binatang;
b. Buatlah pertanyaan sebanyakbanyaknya tentang binatang
(paling sedikit 5 kalimat)
c. Pertanyaan harus dapat dijawab
Ya / Tidak
d. Contoh: ’Apakah binatang ini
makan daging?’’

Pengembangan Pertanyaan

Klasikal, individu

Pengorganisasian
Kelas
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UNIT 07
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN
(2 hari)
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1. Pengantar
Pelatihan PAKEM yang dilaksanakan belum cukup untuk membekali guru dalam
menerapkan PAKEM di sekolah, karena PAKEM merupakan pendekatan pembelajaran
yang relatif baru. Kajian tentang PAKEM dalam pelatihan juga masih sangat terbatas,
sehingga guru dalam menerapkan PAKEM masih memiliki beberapa permasalahan.
Pemberian bantuan secara langsung di kelas terutama oleh fasilitator, kepala sekolah,
maupun pengawas sangat membantu guru dalam mengatasi berbagai permasalahan
yang muncul di kelas.
Proses pemberian bantuan kepada guru (pendampingan pembelajaran atau on the job
training) dapat dilakukan secara efektif jika pendamping (fasilitator daerah, Kepala
Sekolah, dan Pengawas) menguasai teknik pendampingan pembelajaran.

2. Tujuan
2.1 Peserta memahami apa, mengapa, fungsi dan tujuan pendampingan
2.2	Peserta menguasai berbagai keterampilan yang dibutuhkan bagi pendampingan
guru dalam melaksanakan PAKEM
2.3	Peserta mempraktekkan
pembelajaran

keterampilan

pendampingan

PAKEM

dalam

3. Langkah Kegiatan

MemperdalamPemahaman
Apa, Mengapa, Fungsi &
Tujuan Pendampingan
(40 Menit)

k

MengidentifikasiKeterampilan
yang dibutuhkan oleh
pendamping
(50 Menit)

k

Diskusi keberhasilan/
hambatan dalam
PAKEM
(30 menit)

x
Diskusi, Refleksi,
Evaluasi praktik
pendampingan
(180 menit)

v

Praktik
pendampingan
di sekolah

v

Penutup:
Penyajian Tips
Pendampingan
( 10 menit)

v

Melaporkan hal-hal
yang diperoleh dari
Kunjung Karya
(10 menit)
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4. Penyajian (90 Menit)
4.1 Memperdalam Pemahaman Peserta TOT Tentang:
• Apa Pendampingan Pembelajaran
• Mengapa Pendampingan Pembelajaran
• Fungsi Pendampingan Pembelajaran
• Tujuan Pendampingan Pembelajaran
Dalam sidang pleno Fasilitator menanyakan secara lisan kepada beberapa orang
peserta apa dan mengapa pendampingan pembelajaran perlu dilakukan. Respon
peserta sebaiknya dituliskan di kertas plano atau di papan tulis.
Kemudian Fasilitator menjelaskan bahwa PAKEM belum sepenuhnya dilaksanakan di
sekolah.HambatanutamanyaadalahgurumasihbelummemahamiPAKEMsehingga
masih ada kesulitan dalam menerapkan PAKEM di sekolah. Berdasarkan kondisi
tersebut maka pendampingan guru oleh Fasilitator Daerah, Kepala Sekolah, maupun
Pengawas perlu dilaksanakan secara efektif. Lihat Lampiran 1 (slide 1 Mengapa
Pendampingan, Slide 2-3 Fungsi Pendampingan, Slide 4-5 Tujuan Pendampingan).
Fasilitator menugaskan kepada setiap kelompok peserta (6-8 orang) untuk
merumuskan fungsi dan tujuan pendampingan pembelajaran. Rumusan tujuan
pendampingan dicatat di kertas plano dan dipajangkan. Setelah selesai, peserta bisa
saling “belanja” melihat hasil diskusi kelompok lain dan melaporkan hasil “belanja”
(kunjung karya).
4.2	Mengidentifikasi Keterampilan yang dibutuhkan bagi seorang pendamping
PAKEM
Tugas mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan bagi seorang pendamping
disajikan dengan menggunakan transparansi atau power point. Fasilitator
menyampaikan kepada peserta bahwa pendamping perlu menguasai keterampilanketerampilan tertentu. Paling tidak ada 3 ketrampilan yang dibutuhkan oleh
pendamping, yaitu ketrampilan mengobservasi pembelajaran, ketrampilan
berkomunikasi, dan ketrampilan dalam membangun suasana kesejawatan.
a. Keterampilan mengobservai pembelajaran
Belajar mengobservasi pembelajaran dilakukan dengan menayangkan pertanyaan
pada Lampiran 1 : slide 6-9:
•

Apa saja yang harus diamati oleh pendamping untuk mendapatkan informasi
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•

tentang permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran?
Bagaimana teknik pengamatannya?

Fasilitator menugaskan kepada setiap kelompok peserta (6-8 orang) untuk
merumuskan apa saja yang harus diamati oleh pendamping untuk mendapatkan
informasi tentang permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran dan
bagaimana teknik pengamatannya. Rumusan hasil diskusi peserta dicatat di kertas
plano dan dipajangkan. Peserta bisa saling “belanja” melihat hasil diskusi dari
kelompok lain untuk memperkaya informasi.
b. Keterampilan berkomunikasi
Dalam proses pendampingan, setelah pendamping mengobservasi pembelajaran,
kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan diskusi untuk merefleksi dan
mengevaluasi pembelajaran.
Dalam diskusi mengenai proses pembelajaran sering terjadi perbedaan pendapat
antara guru dengan pendamping terutama dalam persepsi mengenai kejadiankejadian dalam pembelajaran. Oleh sebab itu dalam TOT ini, peserta perlu berlatih
tentang “Bagaimana menyamakan persepsi untuk menghindari kesalahpahaman”.
Ditayangkan slide 10-11 (Lihat Lampiran : 1)
Bagaimanacaramenyamakanpendapatmengenai“apayangdisajikangurudalam
pembelajaran” dengan persepsi pendamping?
Fasilitator menugaskan kepada setiap kelompok peserta (6-8 orang) untuk
merumuskanbagaimanacaramenyamakanpendapat.Rumusanhasildiskusipeserta
dicatat di kertas plano dan dipajangkan. Peserta bisa saling “belanja” melihat hasil
diskusi dari kelompok lain untuk memperkaya informasi.
c. Membangun suasana kesejawatan
Agar terjadi komunikasi yang efektif maka perlu dibangun suasana keakraban dan
kesejawatan antara guru dengan pendamping. Oleh sebab itu pendamping juga
perlu mengetahui bagaimana membangun suasana kesejawatan dalam proses
pendampingan.
Fasilitator menayangkan slide 12-13 (Lihat Lampiran : 1)
•
•

Bagaimana membangun suasana kesejawatan dalam pendampingan?
Bagaimana cara duduk?
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•
•

Bagaimana cara memberi saran?
Bagaimana cara bersikap

Fasilitator menugaskan kepada setiap kelompok peserta (6-8 orang) untuk
merumuskan bagaimana membangun suasana kesejawatan. Rumusan hasil diskusi
peserta dicatat di kertas plano dan dipajangkan. Peserta bisa saling “belanja” melihat
hasil diskusi dari kelompok lain untuk memperkaya informasi.
4.3	Pemajangan Hasil Karya dan Kunjung Karya (10 menit)
Hasil diskusi kelompok tentang pendampingan ditulis pada kertas plano dan
dipajangkan.
4.4 Melaporkan hal-hal yang diperoleh dari kunjung karya (10 menit)
Peserta saling berkunjung ke pajangan kelompok lain untuk memperluas wawasan.
Hasil saling berkunjung dilaporkan dalam pleno
4.5 Penutupan: Penyajian Tips Pendampingan (10 menit)
Fasilitator memanggil beberapa peserta (laki dan perempuan) untuk menyampaikan
kesimpulan mereka setelah melihat hasil diskusi semua kelompok. Salah satu
pertanyaan yang bisa ditanyakan misalnya adalah Bagaimana cara mendapatkan
informasitentangpermasalahanyangdihadapigurudalampembelajaran?,Bagaimana
membangun suasana kesejawatan dam pendampingan?
Selanjutnya fasilitator menayangkan transparansi atau power point tentang Tips
Pendampingan (Lihat lampiran : 2)

Selain mempresentasikan slide transparansi atau power point mengenai
pendampingan, alternatif kegiatan adalah: slide power point dibagikan
sebagai hand out pada kelompok peserta. Setiap kelompok mendiskusikan
isu yang tercantum pada slide, bagaimana cara penerapannya, apa
implikasinya, hambatannya, dan cara mengatasinya.

4.6 Praktik pendampingan di sekolah
a. Konsultasi pendampingan (dilakukan sehari atau beberapa hari sebelum
pendampingan).
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Konsultasi dilakukan dengan kepala sekolah dan guru yang bersangkutan, untuk:
1. Menentukan jadwal pelaksanaan pendampingan (agar sesuai dengan jadwal
mata pelajaran)
2. Mendiskusikanrencanapembelajaranyangtelahdisusunguruataumenyusun
rencana pembelajaran bersama
3. Melibatkan kepala sekolah dan pengawas, sekaligus membuat kesepakatan
peran, tugas, dan fungsi masing-masing dalam kegiatan pendampingan
pembelajaran di kelas.
4. Pendamping dapat berperan sebagai salah satu anggota team teaching,
sebagai pengamat atau sebagai model.
b. Pendampingan pembelajaran
Kegiatan ini dilakukan satu hari setelah pendamping mendiskusikan tentang
rencana pembelajaran. Pendamping masuk kelas dan mendampingi guru yang
sedang mengajar.

SebaiknyaKepalasekolahdanPengawasikutterlibatdalampendampingan
pembelajaran di kelas
Hal-hal yang dilakukan selama KBM berlangsung:
a. Mengamati secara langsung proses KBM (secara umum dan pada aspek
khusus yang sudah disepakati)
b. Mencatat berbagai temuan dalam pembelajaran
c. Mengamati pajangan yang ada
d. Mengamati model pengelolaan kelas
e. Melakukan interaksi dengan siswa
f. Kalau perlu memberi masukan secara santun tanpa mengambil alih tugas
utama guru
4.8 Diskusi, Refleksi, dan Evaluasi Praktik Pendampingan
Setelah pelaksanaan pendampingan di kelas, pendamping mengadakan pertemuan
untuk refleksi bersama dengan guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kegiatan yang
dilakukan adalah:
Guru pengajar menyampaikan refleksi diri mencakup:
a. Kelebihan, keberhasilan, dan kekurangan yang dirasakan ketika melaksanakan
pembelajaran
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b. Apakah semuanya sesuai dengan perencanaan semula, kalau ada yang kurang
sesuai mengapa hal itu terjadi.
c. Apakah ada yang tidak direncanakan tapi muncul dalam pembelajaran
d. Kalau pembelajaran yang sama akan diulang lagi apa yang perlu diperbaiki
e. Aspek apa yang diharapkan dari pendamping
Kepala Sekolah dan Pengawas
a. Memberi motivasi, memuji dengan menyebutkan hal baru apa yang ditemukan
b. Menyampaikan saran/ kritik yang membangun
c. Menunjukkan contoh karya bagus
Pendamping
a. Memberi motivasi, memuji, memberikan penguatan
b. Menyampaikan temuan-temuan positif terlebih dahulu, baru kemudian
menyampaikan beberapa kekurangan/kelemahan guru dalam mengajar
c. Bersama guru menganalisa kemampuan apa saja yang dikembangkan pada diri
siswa, dan kemampuan apa yang masih kurang dikembangkan
d. Membahas pengelolaan kelas dan dampaknya misalnya sejauh mana siswa aktif
(seluruh atau sebagian, sepanjang waktu atau sebentar)
e. Membahaspengelolaanwaktumisalnyaapakahguruterlalubanyakmemberikan
informasi sehingga siswa kekurangan waktu untuk berkarya.
f. Mendiskusikan temuan lain seperti jenis pertanyaan yang diajukan guru/siswa,
bantuanterhadapsiswayangmenemuikesulitanmengerjakantugas,suasanadan
disiplin kelas, dan hal hal lain yang dianggap perlu.
Fasilitator yang melaksanakan pendampingan sebaiknya juga mempunyai catatan
pribadi apa saja yang sudah disarankan selama pendampingan, dan juga membuat
laporan ringkas untuk kepala sekolah dan pengawas.

Pelaksanaan Pendampingan di daerah binaan
Di lapangan, terutama di daerah binaan, sebaiknya kegiatan pelatihan
diikuti dengan tindak lanjut melalui pertemuan pertemuan KKG/MGMP
untuk memantapkan dan menularkan hasil pelatihan, kemudian baru
diiikuti dengan program pendampingan. Pengawas dan Kepala Sekolah
sebaiknya terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan tsb sesuai dengan
peran mereka sebagai Pembina.
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LAMPIRAN 1

MENGAPA PENDAMPINGAN?
•
•
•
•
•

Pelatihan PAKEM yang telah dilaksanakan belum cukup untuk
membekali guru dalam menerapkan PAKEM di kelas
Pembelajaran PAKEM merupakan hal yang relatif baru
Pemahaman dan kemampuan guru tentang PAKEM masih
bervariasi
Kajian PAKEM dalam pelatihan masih sangat terbatas
Selalu ada inovasi dalam pembelajaran

FUNGSI PENDAMPINGAN (1)
•
•
•
•
•

Memantau sejauhmana PAKEM sudah diterapkan.
Meningkatkan potensi, kinerja guru dalam merencanakan dan
melaksanakan PAKEM.
Membantu guru menemukan masalah pembelajaran dan
mencari pemecahannya.
Berbagi pengalaman & memotivasi guru untuk lebih kreatif
dalam mengembangkan variasi pembelajaran.
Sharing pendapat untuk meningkatkan kemitraan interaktif
(guru, Kepala Sekolah, PS).
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FUNGSI PENDAMPINGAN (2)
•
•
•

Memberi penghargaan kepada guru,KS & PS memberi
contoh model PAKEM kongkret di kelas.
Meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru.
Bersama-sama mengevaluasi proses pembelajaran untuk
menemukan kelebihan dan kekurangan agar tercapai
pembelajaran yang lebih baik.

TUJUAN PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN (1)
•
•
•

Memberi motivasi kepada guru dalam melaksanakan
PAKEM
Memberi contoh pembinaan professional kepada
pengawas, kepala sekolah, dan pembina lainnya
Memberikan pengalaman langsung dan bekal yang lebih
baik kepada guru dalam melaksanakan PAKEM
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TUJUAN PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN (2)
•
•
•
•

Melakukan inovasi
Meningkatkan penguasaan konsep pembelajaran
Media konsultasi bagi guru
Peningkatan kemitraan interaktif antara guru, kepala
sekolah, dan pengawas

OBSERVASI PEMBELAJARAN
•

•

Apa saja yang harus diamati oleh pendamping untuk
mendapatkan informasi tentang permasalahan yang
dihadapi guru dalam pembelajaran?
Bagaimana teknik pengamatannya?
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OBSERVASI KELAS (1)
•
•
•
•
•

Rencana Pembelajaran
Pengelolaan kelas
Interaksi guru dengan siswa, serta interaksi antar siswa
Jenis tugas yang diberikan kepada siswa
Hasil karya siswa

OBSERVASI KELAS (2)
•
•
•
•
•
•

Pendekatan dan metode mengajar
Teknik Bertanya
Cara memberikan motivasi
Alat bantu/media pembelajaran
Pajangan/Produk
Penilaian
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CARA MEMPEROLEH INFORMASI
•
•
•
•
•
•

Observasi langsung di kelas
Terlibat dalam pembelajaran
Bertanya kepada guru
Mengamati pajangan siswa
Mencatat temuan-temuan Pengamatan Langsung Dikelas
Melakukan Wawancara dengan siswa

KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI (1)
•

Bagaimana cara menyamakan pendapat mengenai “apa
yang disajikan guru dalam pembelajaran” dengan persepsi
pendamping?
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KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI (2)
•
•
•
•
•
•

Guru diberi kesempatan berefleksi
Bersama-sama mengidentifikasi permasalahanpermasalahan
Bersama-sama mencari pemecahan terhadap masalah yang
ditemukan
Menciptakan suasana keterbukaan
Memperhatikan Etika
Melakukan diskusi segera setelah pembelajaran berakhir

MEMBANGUN KESEJAWATAN (1)
•
•
•

Bagaimana cara duduk?
Bagaimana cara memberi saran?
Bagaimana cara bersikap ?
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MEMBANGUN KESEJAWATAN (2)
•
•
•
•
•
•
•
•

Duduk Berdampingan
Memberikan saran yang konstruktif
Memberikan saran yang operasional dan terkait dengan
permasalahan yang dihadapi guru
Bersikap sopan dan ramah
Menjaga Perasaan masing-masing
Mengungkapkan keberhasilan/hal yang positif terlebih
dahulu
Kemitraan
Saling Mengisi kekurangan

PENGAMATAN KBM DI KELAS
•
•
•
•
•
•

Mengamati secara langsung proses KBM (secara umum
dan pada aspek khusus yang sudah disepakati)
Mencatat berbagai temuan dalam pembelajaran
Mengamati pajangan yang ada
Mengamati model pengelolaan kelas
Melakukan interaksi dengan siswa
Kalau perlu memberi masukan secara santun tanpa
mengambil alih tugas utama guru
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LAMPIRAN 2

TIPS MELAKUKAN
PENDAMPINGAN
YANG EFEKTIF

Pendampingan difokuskan untuk membantu meningkatkan
kemampuan guru dalam mengelola PAKEM
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SEBELUM PEMBELAJARAN
•
•

Untuk mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang
akan diobservasi, dilakukan diskusi dengan guru
Memeriksa persiapan guru, apakah sesuai dengan Rencana
Pembelajaran yang telah dirancang

SELAMA PEMBELAJARAN
•

Untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang
permasalahan yang dihadapi guru dilakukan observasi
pada seluruh aspek pembelajaran (pendekatan dan metode
pembelajaran, aktivitas siswa, pengorganisasian kelas,
teknik bertanya, sumber belajar, karya siswa, penguasaan
materi guru, bentuk penilaian)
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•

Observasi pembelajaran dilakukan dengan berbagai teknik
(misalnya pendamping ikut terlibat secara langsung dalam
pembelajaran, mencatat temuan-temuan, melakukan
wawancara dengan guru dan murid)

DISKUSI PROSES PEMBELAJARAN
•
•
•

Memberi kesempatan guru untuk merefleksi diri
Mengungkapkan fakta hasil pengamatan pembelajaran
dalam suasana kesejawatan
Melakukan Pendampingan dalam suasana kesejawatan
yang efektif (misalnya duduk berdampingan dengan akrab
dan bersahabat
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•
•
•
•
•

Memberikan saran-saran yang kongkrit, konstruktif
operasional, dan tidak menggurui
Bersikap sopan, ramah dan santun
Memberi kesempatan lebih banyak kepada guru untuk
mengungkapkan pendapat
Memberikan motivasi dan tuntunan secara bertahap untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran
Jika diperlukan, dilakukan pelatihan microteaching pada
keterampilan mengajar yang tidak dikuasai guru

UNIT 08
MONITORING DAMPAK PELATIHAN
(90 menit)
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1. Pengantar
Tujuan Program MBS adalah untuk menghasilkan peningkatan mutu pendidikan di
lapangan. Oleh karena itu pelatihan ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah
kongkrit di lapangan.

2. Tujuan
Para peserta akan menyusun daftar perubahan (indikator) yang realistis yang diharapkan
nampak di sekolahnya setelah pelatihan selesai.

3. Kegiatan
Pengantar
(5 menit)

k

Penyusunan
Indikator
(40 menit)

x
Diskusi kelompok
(25 menit)

k

Penguatan
(20 menit)

1) Pengantar : (5 menit)
Fasilitatormenjelaskanbahwadiharapkanpelatihaniniakanditindaklanjutidengan
langkah-langkah kongkrit di setiap sekolah. Para peserta akan diminta duduk per
kelompok sekolah dan menyusun indikator perubahan yang realistis dan sesuai
keadaan sekolah mereka yang akan nampak dalam waktu 3 sampai 6 bulan setelah
pelatihan ini selesai. Indikator tersebut merupakan perubahan dari keadaan saat
ini.
2) Penyusunan Indikator: (40 menit)
Para peserta duduk per kelompok sekolah untuk menyusun indikator sesuai topik
yang telah dibahas dalam pelatihan (lihat Lampiran 1 - 3).

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

NAMA SEKOLAH
Manajemen Berbasis Sekolah
Peran Serta Masyarakat
Peran Komite Sekolah
PAKEM
3) Diskusi Gugus : (25 menit)
Setelah setiap sekolah menyusun daftar indikator, mereka berkumpul dalam satu
gugus untuk membandingkan hasil. Sebaiknya kegiatan ini dipimpin pengawas
sekolah gugus tersebut (kalau hadir) atau pegawai Dinas Pendidikan lainnya.
Indikator tidak harus disamakan karena keadaan setiap sekolah berbeda. Indikator
ini sebaiknya digunakan oleh pengawas setempat untuk memonitor kemajuan
sekolah pada bulan-bulan sesudah pelatihan.
Para peserta juga membahas pemanfaatan indikator tersebut untuk memonitor
kinerja sekolah :
• Siapakah yang akan menggunakan indikator ini ?
• Kapan monitoring dilaksanakan
• Bentuknya seperti apa (pengamatan, wawancara)/ Fasilitator lihat Lampiran 4
• Bagaimana umpan balik dari hasil monitoring
4) Penguatan (20 menit)
Pada penguatan diberikan rangkuman hasil diskusi penyusunan indikator dan
diskusi gugus sekolah dalam pemanfaatan untuk monitoring.
Dalampenguataniniditayangkangambar-gambaryangmenggambarkanindikator
untuk dimonitor dan siapa yang dapat memonitoring serta cara umpan baliknya.
Lihat Lampiran 5.
5) Indikator Monev : (Bahan Referensi untuk Fasilitator)
Indikator monev yang terkait langsung dengan materi pembelajaran, antara lain
menyangkut hal yang dicantumkan di bawah ini. Sebaiknya daftar indikator ini
baru ditunjukkan kepada peserta setelah mereka menyusun indikator sendiri (yang
sesuai keadaan sekolah masing-masing).
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LAMPIRAN 1
INDIKATOR MONITORING PER TOPIK
Manajemen Berbasis Sekolah
• Kesesuaian antara visi, misi, program sekolah, dan pelaksanaannya.
• Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, program sekolah, serta
pelaksanaan program, dan monev.
• Meningkatnyapengalokasiandanrealisasianggaransekolahuntukpeningkatanmutu
pembelajaran.
• Terintegrasinya penyusunan RIPS dan RAPBS serta mudah diketahui publik, umpamanya melalui pemajangan.
• Bertambahnya jenis-jenis dukungan pembelajaran oleh masyarakat untuk sekolah
dan pembelajaran anak.
Peran Komite Sekolah
• Sudah terbentuk komite sekolah
• Pemilihan pengurus komite sesuai dengan ketentuan
• Adanya sosialisasi tentang peran komite sekolah kepada masyarakat
• Tugas dan fungsi komite sekolah terlaksana dengan optimal
• Komite mencarikan dana penunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah Misalnya: bea siswa, alat bantu belajar, sumber belajar, buku-buku perpustakaan
Peran Serta Masyarakat
• Masyarakat ikut serta dalam pembangunan pendidikan di sekolah
• Masyarakat ikut dalam pembangunan fisik sekolah
• Sekolah memberi kesempatan pada masyarakat untuk membantu sekolah dalamhal:
o Membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas
o Membantu administrasi kelas
o Membantu perbaikan kelas
o Membantu perbaikan sekolah
o Sebagai nara sumber
o Membantu perpustakaan sekolah
o Membantu membuat pajangan
• Masyarakat ikut dalam perencanaan RIP / RIPS
• Masyarakat ikut serta dalam perencanaan RAPBS

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

PAKEM
Guru
• Dalam perencanaan terlihat kegiatan siswa yang bernuansa PAKEM
• Guru memberikan tugas dan bantuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan
siswa
• Guru lebih banyak memberi kesempatan anak untuk bekerja (menemukan sendiri,
• Guru mempergunakan berbagai media, metode, sumber belajar
• Guru menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar (digunakan pada mata
pelajaran bahasa, IPA, IPS , matematika)
• Guru menggunakan barang-barang bekas dalam pembelajaran (kotak odol, gelas
aqua, koran, majalah, ....)
• Guru terampil mengelola kelas ( pemberian tugas sesuai dengan karakteristik mata
pelajaran, individu, kelompok, pasangan)
• Guru menciptakan pembelajaran yang menantang
Siswa
• Siswa tidak takut bertanya
• Berdiskusi dengan temannya
• Aktif bekerja
• Anak kerja kelompok dalam memecahkan masalah
• Dapat mengungkapkan dengan kata-kata sendiri
• Siswa melakukan pembelajaran diluar kelas
• Siswa melakukan kegiatan baca mandiri
• Siswa melakukan kegiatan proyek (teknologi sederhana,....menulis biograpi
tokoh,dsb.)
Kelas
• Ada pajangan
• Pajangan sebagai sumber belajar
• Penataan tempat duduk memudahkan interaksi guru dengan siswa, siswa dan siswa
• Penataan meja sumber belajar, meja pustaka, meja remedial, meja pengayaan
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LAMPIRAN 2
INDIKATOR MONITORING
NAMA SEKOLAH
Manajemen Berbasis Sekolah

Peran Serta Masyarakat

Peran Komite Sekolah

PAKEM

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

LAMPIRAN 3
TUGAS 1 : Contoh Rekap Indikator Monitoring HASIL DISKUSI PESERTA
NAMA SEKOLAH
Manajemen Berbasis Sekolah
• Visi
• Misi
• RIPS
• RAPBS
• Laporan triwulan
• Sosialisasi RAPBS
Peran Serta Masyarakat
• Masyarakat terlibat
• Sebagai nara sumber dalam Pakem
• Pengawasan belajar / Pakem
• Sumbangan non uang
• Ikut dalam pembangunan fisik
• Paguyuban Kelas
Peran Komite Sekolah
• Komite ikut penyusunan RIPS dan RAPBS
• Ikut mikir dana
• Ikut mengontrol RAPBS
• Penghubung antara sekolah dan masyarakat
PAKEM
• 5 guru dapat melaksanakan pakem
• Guru Memanfaatkan sumber belajar
• Guru menggunakan metode yang bervariasi
• Ada pajangan
• Ada guru intip
• Mengisi papan produk siswa
• Guru lebih aktif
• Ada hasil karya siswa
• Ada papan pajangan
• Rencana Pengajaran
• Belajar berpusat pada siswa
• 5 K sudah membudaya
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LAMPIRAN 4
Contoh Hasil diskusi peserta pada tugas 2
Tugas 2
• Siapakah yang akan menggunakan indikator ini ?
• Kapan monitoring dilaksanakan
• Bentuknya seperti apa (pengamatan. Wawancara
• Bagaimana umpan balik dari hasil monitoring
Hasil
Aspek

Pengguna

Waktu

Bentuk

Umpan Balik

MBS

KS
Komite
Dinas
Fasilitator
Pengawas
Masyarakat
Donatur

Setiap saat
Ada Kegiatan
Setelah
monitoring

Wawancara
Supervisi
Pendampingan
Pengamatan
Produk
Angket

Langsung
Laporan
Pembinaan
Pelatihan
Lisan

PSM

Masyarakat
Komite
LSM
Dewan
Pendidikan

Setiap saat

Wawancara
Angket
Pengamatan
Laporan ortu

Sosialisasi
Pemberitahuan dalam
rapat
Media
Membangun
opini

Komite

Warga
sekolah

Setiap bulan

Wawancara
Rutin
Angket

Rapat komite

PAKEM

KS
Fasilitator
Guru
PS
Donatur

Setiap KBM
Awal dan
tengah
smester

Pengamatan
Wawancara
Pendampingan
Administrasi
PBM

Diskusi kelas
Diskusi sekolah
Refleksi
KKG
MGMPS

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

LAMPIRAN 5
Bahan Presentasi untuk Fasilitator

UNIT 8
INDIKATOR MONITORING
MBS
PSM
KOMITE
PAKEM

MBS

Lihat RIPS
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MBS

MBS

Lihat visi dan
misi yang
Lihat
visi dan misi
dipajang
yang dipanjang

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

MBS

Rapat RIPS dan RAPBS
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PSM

PSM

Orang tua
bantu buat
map hasil kerja
murid

Orang tua bantu
mengerjakan
pembuatan kelas
baru

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

KOMITE

PAKEM GURU

Anggota
Komite ikut
merancang
RIPS/RAPBS
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PAKEM GURU

PAKEM MURID

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

PAKEM MURID

PAJANGAN KELAS

Setiap siswa
berbeda
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PAJANGAN KELAS

RUANG PUSTAKA

MONITORING DAMPAK PELATIHAN

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan

Creating Learning Communities for Children
UNESCO Jakarta Office,
Jl. Galuh II No. 5
Kebayoran Baru,
P.O. Box 1273/JKT
Jakarta 12110
Tel. (021) 739 9818
Creating Learning Communities for Children
UNICEF,
Wisma Metropolitan II, 10-11 th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta 12920
Tel. (021) 570 5816
Managing Basic Education,
RTI International,
Jakarta Stock Exchange Building
Tower I, 29th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 0260
Indonesia-Australia Partnership in Basic Education
IDP Education Australia
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Tel. (0341) 361 6210
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