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Bahan Pelatihan ini telah disiapkan untuk menunjang pelatihan sekolah dan masyarakat dalam

Manajemen Berbasis Sekolah, Peran Serta Masyarakat, serta Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif,

dan Menyenangkan. Ini adalah program kunci Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk

meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberdayakan sekolah dan masyarakat serta

meningkatkan kemampuan profesional guru.

Versi pertama paket ini disiapkan melalui kerja sama antara Departemen Pendidikan Nasional,

UNESCO dan UNICEF melalui program CLCC (Creating Learning Communities for Children) dengan

bantuan dari NZAID. Berdasarkan pengalaman menggunakan paket tersebut di lapangan, paket

yang telah direvisi dengan tambahan bantuan dari program Managing Basic Education yang dibantu

USAID dan AusAID, akan digunakan dalam ketiga program tersebut. Sangat diharapkan paket ini

juga akan digunakan secara lebih luas pada sekolah dan masyarakat sesuai kebutuhannya. Kami

menyarankan agar kegiatan dilaksanakan secara penuh/utuh, tanpa mengurangi kegiatan praktik,

khususnya. Kami sangat senang menerima umpan balik setelah bahan pelatihan ini digunakan (alamat

lihat di bagian depan buku ini)
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A. Penduhuluan

Tujuan Managing Basic Education (MBE) program adalah meningkatkan mutu pendidikan yang
diterima anak melalui peningkatan dalam pengelolaan pendidikan dan praktik pembelajaran. Melalui
peningkatan mutu proses perencanaan dan pendanaan (budgeting) di tingkat sekolah dan kabupaten
dan dengan melibatkan sejumlah stakeholder termasuk orang tua, siswa akan mendapat manfaat
penggunaan sumber yang lebih efektif.

Pembelajaran secara Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) bertujuan untuk mencipta-
kan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dengan menyiapkan siswa memperoleh keteram-
pilan, pengetahuan, dan sikap untuk persiapan kehidupan masa depannya. Sebagai hasil pelatihan
PAKEM, guru dapat menguasai strategi pembelajaran yang berbeda beda, termasuk pembelajaran
yang lebih interaktif. Dalam kelompok, dan tugas tugas praktik yang lebih banyak, siswa diharapkan
dapat berpikir lebih banyak untuk dirinya sendiri, alih-
alih diberitahukan jawabannya. Para siswa juga diberi
kesempatan untuk menulis dengan menggunakan
bahasanya sendiri, dan bukan sekedar menyalin dari
papan tulis atau buku. Lingkungan kelas dirancang
sedemikian rupa sehingga dirasakan lebih
“bersahabat” dengan siswa, misalnya dengan
menyiapkan pajangan hasil karya siswa, tersedianya
alat peraga yang menarik.

Dalam pelatihan MBE pertama, peserta diperkenalkan
pada beberapa konsep baru seperti Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS), Peran Serta Masyarakat
(PSM) dan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan (PAKEM). Dalam MBS dan PSM, pelajaran dalam kegiatan kegiatan MBS dipelajari
melalui nara sumber yang sudah berhasil, misalnya Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Pengawas.
Keterampilan dalam perencanaan anggaran juga diberikan dalam pelatihan.

Dalam kegiatan PAKEM, peserta belajar mengenai mengapa pendekatan “berpusat pada siswa”
meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelatihan ini berfokus pada identifikasi situasi situasi belajar
aktif, yang dimodelkan oleh fasilitator dan kemudian dipraktikkan oleh para peserta di dalam situasi
pembelajaran yang riil dengan menggunakan sekolah setempat.

Paket Pelatihan 2 ini merupakan lanjutan Paket Pelatihan sebelumnya, yang memperkenalkan PSM,
MBS dan PAKEM, untuk memperdalam pemahaman peserta pada konsep tersebut. Dalam bidang
MBS, peran masyarakat dieksplorasi lebih lanjut dan peserta mendiskusikan sumbangan nyata
untuk peningkatan sekolah yang dapat dikembangkan melalui dukungan masyarakat yang efektif.
Peserta mengkajiulang kemajuan yang dibuat sejak pelatihan tahap petama. Nara sumber
memberikan contoh dari kehidupan nyata untuk didiskusikan dan dianalisis.

PENDAHULUAN
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Kegiatan PAKEM mengeksplorasi pengelolaan kelas belajar aktif, strategi dan teknik pembelajaran
yang efektif yang mengembangkan kemampuan siswa untuk berf ikir. Keterampilan bertanya secara
aktif dan kerja kelompok juga dibahas secara lebih intensif. Para peserta diajak untuk mengkaji
kembali pemahaman mereka tentang belajar aktif, mengembangkan sendiri skenario pembelajaran
secara individu ataupun kelompok dengan bantuan fasilitator. Skenario pembelajaran yang telah
dikembangkan diujicobakan pada kelas-kelas di sekolah, dan dilanjutkan dengan sesi pembahasan
untuk memperoleh umpan balik dari para peserta lain.

Monitoring kemajuan dan perubahan merupakan hal penting untuk usaha perbaikan. Dalam
Paket Pelatihan 2 ini, penggunaan indikator monitoring disajikan pada setiap unit, dengan harapan
pada akhir program peserta mampu mengembangkan indikator monitoring,hasil mereka sendiri.

B. Bagaimana Penggunaan Materi Pelatihan

Paket Pelatihan 2 ini terdiri dari 5 unit : Pengorganisasian unit bisa fleksibel. Walaupun demikian
program yang disarankan adalah sebagai berikut:

Pelatihan 1 hari untuk Unit 1 dan 2 mencakup isu MBS dan terfokus pada pengelola pendidikan.
Pelatihan ini dapat dipisahkan dari pelatihan Unit 3 – 5 untuk memberikan fleksibilitas pengaturan.

o Diperlukan 3 hari untuk menyelesaikan Unit 3 – 5: 1 hari untuk kegiatan PAKEM, 1 hari
untuk modelling, dan pengembangan pelajaran PAKEM, dan 1 hari untuk praktik mengajar
dan umpan balik;

o Kalau dianggap perlu beberapa unit (misalnya indikator monitoring) dapat dilakukan di luar
pelatihan terutama melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP)
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JADWAL YANG DISARANKAN:
Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah dan Peran Serta Masyarakat

Pelatihan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM)
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C. Materi dan Persiapan

PENTING!! BEBERAPA KEGIATAN DALAM PROGRAM INI MENGHENDAKI
ADANYA PERSIAPAN AWAL. BACALAH INFORMASI BERIKUT INI DENGAN

SEKSAMA.

a) Nara sumber
Unit 1 dan Unit 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 fasil itator diharapkan dapat
mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

• Siapa yang akan menjadi nara sumber? Fasilitator perlu mengidentfikasi calon nara sumber
yang akan menyajikan pengalamannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bila memungkin-
kan, calon nara sumber telah mendapat pemberitahuan beberapa minggu sebelumnya,
agar mereka memiliki waktu untuk mempersiapkan bahan sebaik-baiknya. Dengan demikian
nara sumber memiliki kesempatan untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi
yang akan disajikan.

• Apa yang akan mereka bahas? Untuk memandu nara sumber mengembangkan materi penyajian,
fasilitator menyampaikan beberapa pertanyaan kunci atau topik yang relevan. Hal ini akan sangat
memudahkan nara sumber dalam menyusun bahan penyajian, bila mereka mengetahui benar
apa yang sepatutnya harus mereka kerjakan.

• Berapa alokasi waktu yang tersedia untuk menyajikan bahan tersebut? Yakinkan kepada 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 Unit 1:

o Apa pelajaran yang bisa dipetik dar i MBS? atau

o Apa hasil utama dari pelaksanaan MBS atau

o Bagaimana prosesnya dan bagaimana bisa ditingkatkan?

b) Informasi Penting dalam Setiap Unit
Setiap unit berisikan sejumlah informasi penting bagi para fasilitator. Informasi tersebut adalah
catatan bagi fasilitator, isu-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 unit, terutama pada kegiatan PAKEM , membutuhkan sejumlah item bahan dan sumber
lainnya untuk kegiatan yang akan dilakukan. Cek tiap unit, kebutuhan bahan dan alat apa yang
dibutuhkan. Yakinkan semua kebutuhan itu telah tersedia sebelum pelatihan dimulai .

* Nara Sumber dan Isu

Setiap unit diawali dengan cerita keberhasilan nara sumber dalam menerapkan PAKEM dan isu
penting. Semua isu tersebut telah diidentifikasi sebagai masalah yang relevan dengan topik yang
dibahas dan kegiatan setiap unit dirancang dengan dimulai dari isu tersebut. Oleh sebab itu, isu
yang telah disusun, merupakan titik awal (starting point) untuk pembahasan pada setiap unit.
Walaupun demikian jangan terlalu lama mendiskusikan isu agar tidak menyita waktu.

* Indikator Monitoring dan bagaimana penggunaannya

Tiap unit mencantumkan sejumlah indikator monitoring yang disimpan di akhir program unit.
Indikator monitoring tersebut merupakan pernyataan tentang bukti atau perilaku apa yang
patut diamati untuk mengkaji sejauhmana perubahan efektif telah terjadi di sekolah ataupun di
masyarakat.

Isu yang muncul sering juga berkaitan erat dengan isu yang tercantum di awal setiap unit.
Dengan demikian, isu tersebut lebih merupakan contoh, yang bisa dipertimbangkan untuk
memberikan ide kepada peserta dalam mengembangkan indikator monitoring.

Tunjukkan Indikator Monitoring melalui tayangan powerpoint/transparansi secara singkat,
sebagai contoh saja. Jangan membiarkan peserta mengkopi/menyalin indikator tsb.
Bahan tersebut diperlukan untuk membantu peserta agar mampu menyusun indikator yang
sesuai dengan rencana program pada akhir pelatihan.

* Pembelajaran Yang Mendidik Murid Mengembangkan Potensi Diri

Kegiatan Pembahasan “Pembelajaran yang Mendidik Murid Mengembangkan Potensi Diri” ini
diberikan untuk meningkatkan kesadaran guru bahwa praktik pembelajaran di kelas kadang
kadang tanpa disengaja dapat merugikan hak siswa perempuan atau siswa laki laki untuk
mendapatkan pendidikan yang sama.

Padahal Undang Undang Pendidikan No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
antara lain menyebutkan :

• “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa”.( Bab III, Pasal 4 Ayat 1)

• “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu.”(Bab IV Pasal 5 Ayat 1)

Kesadaran guru untuk memberikan kesempatan yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak
akan sangat besar artinya bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat
dibutuhkan dalam era globalisasi agar kita tidak terpuruk dalam persaingan antar bangsa.





UNIT 1 :

KAJIAN ULANG
PROGRAM MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH
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UNIT 1 : KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Pengantar

Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada dasarnya memberi kesempatan seluas-luasnya
kepada masyarakat sekolah (stakeholders) untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
program sekolah  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, ditemukan sejumlah fakta yang akan menjadi
masukan dalam upaya  peningkatan pelaksanaan MBS. Beberapa fakta tersebut terinci sebagai
berikut:

Beberapa fakta yang ditemukan dari hasil analisis pelaksanaan MBS di lapangan :

1) Pengembangan 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 f isik. Perencanaan
dan pengalokasian anggaran di beberapa sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran belum
menjadi prioritas.

4) Pelaksanaan program di beberapa sekolah sudah sesuai dengan Rencana Induk Program Sekolah
(RPS) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah (RAPBS) yang telah dfaktasun.

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/RPS dan RAPBS.

7) Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyusun RPS, maupun RAPBS, serta
ringkasannya.

UNIT 1 :

KAJIAN ULANG
PROGRAM MANAJEMEN
BERBASIS SEKOLAH

Waktu : 140 menit
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B. Tujuan

a. Peserta belajar dari pengalaman-pengalaman sekolah yang dianggap telah berhasil dalam
melaksanakan MBS, sebagai upaya meningkatkan kualitas program sekolah.

b. Peserta mengkaji ulang rencana program pengembangan sekolah yang mencakup aspek
manajemen sekolah, peran serta masyarakat, dan PAKEM.

C. Persiapan

Sebelum penyajian, fasilitator :

a. mengubungi calon nara sumber dan meng-
informasikan tujuan lokakarya, jumlah
peserta yang akan hadir, latar belakang
peserta, dan mendiskusikan hal-hal pokok
(guideline)  yang akan disajikan atau dibahas
dalam lokakarya, misalnya :

• Penyelarasan antara program sekolah
(RPS dan RAPBS) dengan visi dan misi
sekolah,

• Penyelarasan antara pelaksanaan dengan perencanaan,
• Pengefektifan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sekolah,
• Peninjauan kembali upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi stake-

holder.

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.

b. menyarankan kepada peserta untuk membawa RPS/RAPBS/Renstra/Rencana Program yang
telah dibuat.

D. Bahan Penunjang

1) Contoh RPS dan RAPBS

2) Contoh Pajangan ringkasan RPS dan RAPBS

3) Materi presentasi : Transparansi/Powerpoint

4) Kertas Plano, perekat, jarum, spidol besar.

Diskusi sekolah, orangtua dan
stakeholder sebagai salah satu bentuk

implementasi MBS
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UNIT 1 : KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

E. Kegiatan

 
Pengantar 

(5 menit) 
 

Presentasi 

(20 menit) 
 

 
Diskusi 1 

kelompok 

(30 menit) 

Diskusi  2 
kelompok 

(60 menit) 
 

Kunjung Karya 
(shopping) 

(15 menit) 
 

Penguatan 

(10 menit) 
 

1) Pengantar : (5 menit)

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan fakta penting  pelaksanaan MBS. Bahan disajikan
melalui powerpoint/transparansi yang telah disiapkan.

2) Presentasi : (20 menit)

a. Fasilitator mempersilakan/mengundang nara sumber untuk menyajikan pengalaman-
pengalaman sekolah yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan manajemen sekolah,
peningkatan mutu pembelajaran dan partisipasi masyarakat. Penyajian sebaiknya dilengkapi
dengan dokumen penunjang seperti tayangan  video, foto, transparansi, power point, dll.

b. Bila tidak memungkinkan, presentasi singkat di atas dapat diganti dengan mengadakan
kunjungan sekolah untuk mengobservasi pelaksanaan langsung MBS di sekolah (MBS in
Action).

c. Presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab.

Diharapkan dalam sesi ini, peserta dapat memperoleh wawasan, pengalaman dan pengetahuan
dari nara sumber (keberhasilan dan hambatan serta cara mengatasi).

3) Diskusi 1 : kelompok (sekolah) : (30 menit)

a. Untuk pelatihan sekolah dan masyarakat, peserta dibagi dalam kelompok sekolah , yang
beranggotakan 5-6 orang yang terdiri atas kepala sekolah, guru, komite sekolah atau (jika
memungkinkan) tokoh msayarakat/agama.  Materi yang didiskusikan adalah semua fakta dan
permasalahan yang ada disekolah masing-masing.
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.

4) Diskusi 2 : kelompok (sekolah) : (60 menit)
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a. Fasilitator menayangkan contoh pengisian format Kaji Ulang Perencanaan dan Pelaksanaan
Program.

b. Berdasarkan kondisi sebenarnya, setiap kelompok sekolah mengkaji ulang perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) dalam bidang manajemen sekolah, peran serta
masyarakat, dan PAKEM dari program sekolah.

c. Setiap kelompok sekolah membandingkan hasil pelaksanaan MBS dengan rencana mereka untuk
menemukan baik kesenjangan ataupun  kelebihan, antara rencana dan realisasi sekolah masing-
masing serta menentukan kelebihan/kesenjangan dan penyebabnya.

d. Membuat rekomendasi untuk perbaikan dan rencana tindak lanjut,  misalnya; sosialisasi pro-
gram 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.

F. 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) Stakeholder  terlibat dalam penyusunan visi, misi, program sekolah, serta pelaksanaan program,

dan monev.
3) Pengalokasian dan perealisasian anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pembelajaran

meningkat.
4) Penyusunan RPS dan RAPBS terpadu serta mudah diketahui publik, misalnya melalui pemajangan.
5) Jenis-jenis dukungan pembelajaran oleh masyarakat untuk sekolah dan pembelajaran anak

bertambah.
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UNIT 1 : KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
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UNIT 1 : KAJI ULANG PROGRAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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UNIT 2:

PENGEMBANGAN
PERAN KOMITE SEKOLAH

2a. Pengembangan Peran Komite
  Sekolah

Waktu: 120 menit

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 perannya 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 fungsi sebagai organisasi mitra sekolah
dalam membantu program pendidikan sesuai dengan rencana.

Sejumlah fakta 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 fakta tentang peran komite sekolah:

a. Di sebagian daerah, sosialisasi tentang Peran Komite Sekolah kepada masyarakat belum
diefektifkan sehingga Komite belum berperan secara optimal

b. Di beberapa sekolah, Komite hanya berperan sebagai “alat kelengkapan” sekolah

c. Komite sekolah hanya difungsikan sebagai pengumpulan dana untuk membiayai program
fisik sekolah dan kurang menyentuh program non fisik.

d. Di beberapa sekolah, komposisi keanggotaan laki-laki dan perempuan dalam organisasi
komite sekolah belum berimbang.
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2. Tujuan

1) Meningkatkan kesadaran peserta pelatihan tentang peran komite sekolah

2) Merumuskan berbagai strategi upaya peningkatkan kinerja komite sekolah

3. Persiapan

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

4. Bahan Penunjang

1) Bahan tertulis tentang Komite sekolah

2) Format hasil diskusi kelompok

3) Materi presentasi : OHP/Powerpoint

4) Bahan untuk peserta

5) Panduan Pembentukan Komite Sekolah ( SK Mendiknas No. 044/U/2002 )

6) Scan Peran Komite Sekolah

5. Kegiatan
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1) Pengantar: (5 menit)

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan fakta penting peran dan fungsi komite sekolah
dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, termasuk mengungkap berbagai
potensi dan kendala yang dihadapi. Fasilitator perlu memancing fakta-fakta lain yang berkembang
di lingkungan persekolahan di daerah masing-masing.

2) Scan Peran Komite (25 menit)

Dalam sesi ini, peserta dibagi dalam kelompok-kelompok sekolah. Dengan menggunakan daftar
cek Scan Peran Komite, setiap peserta melakukan scan peran komite dan mengisinya sesuai
dengan kondisi objektif (nyata) di sekolahnya.

(Daftar Cek Scan dapat dilihat pada Lampiran 1)

Setiap kelompok sekolah mendiskusikan hasil scan dan menyusun peran komitenya berdasarkan
hasil scan tersebut.

3)   Presentasi Hasil (10 menit)

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya, dan kelompok lain menanggapi.

4) Mempelajari peran komite sekolah (20 menit)

a. Masih dalam kelompok sekolah peserta membaca SK Menteri No. 44/U/2002 tentang
Pembentukan Komite Sekolah (Lampiran 2)

b. Masing-masing kelompok merangkum peran komite

5) Presentasi hasil diskusi (10 menit)

Salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain menanggapi

6) Pemberdayaan Peran Komite (30 menit)

Dalam sesi ini peserta masih dalam bentuk kelompok sekolah. Tugas setiap  kelompok adalah
menyusun program kegiatan Komite Sekolah sesuai dengan perannya, yaitu pada program sekolah
Manajemen Sekolah, PSM, dan PAKEM.

Setiap kelompok diberi Tabel 2.1 untuk dilengkapi.

7) Presentasi hasil diskusi (10 menit)

Kelas dibagi dalam tiga kelompok kecil, SD 2 kelompok dan SMP 1 kelompok. Di setiap kelompok
kecil dipilih satu moderator.

Satu atau 2 kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain menanggapi. Jika masih
ada waktu diharapkan semua kelompok presentasi.

Semua kelompok memperbaiki laporannya.
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8) Penguatan: (10 menit)

Fasilitator memberikan kesimpulan dan catatan akhir  tentang hasil diskusi kelompok.

• Peran Komite mencerminkan 4 fungsi pokok: Advisory, Supporting, Controlling,
Mediating.

• Komite Sekolah secara rutin mengadakan pertemuan dan ada notulen hasil rapat.

• Perlu ada sosialisasi tentang Peran Komite Sekolah kepada masyarakat.

• Pemilihan pengurus dan komposisi anggota  komite sekolah sesuai dengan ketentuan.

• Ada keseimbangan jender dalam kepengurusan Komite Sekolah.

6. Indikator Monitoring dan Evaluasi:  (Bahan Referensi Fasilitator)

1) Masyarakat lebih banyak ikut serta dalam pembangunan pendidikan di sekolah termasuk:

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

2) Masyarakat ikut dalam pembangunan fisik sekolah

3) Masyarakat ikut dalam perencanaan RIPS dan RAPBS
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Lampiran 1

Scan PERAN KOMITE SEKOLAH SCAN

PETUNJUK PENGGUNAAN:

1. Lakukan pengamatan Kinerja Komite Sekolah yang anda ingin ketahui statusnya.
2. Berilah tanda “cek” ( √√√√√ ) apabila “Indikator Kinerja” telah tercapai, pada kolom “SKOR” yang

telah disediakan sesuai dengan pengamatan yang telah anda lakukan.
Contoh: 1. a. Apakah Komite Sekolah telah melakukan identifikasi sumber daya pendidikan
dalam masyarakat? Beri tanda ‘cek’ apabila Komite Sekolah telah melakukan. Kosongkan kolom
tersebut apabila tidak melakukan.

3. Jumlahkan tanda cek tersebut pada masing-masing sub-total dan buatlah persentasenya
4. Simpulkan sejauh mana peran Komite Sekolah (sebagai Badan pertimbangan, pendukung,

pengontrol, mediator) berdasarkan persentase masing-masing komponen.
(Catatan: Persentase 0-25% sangat kurang, 26-50% kurang, 51-75% Baik, >75% sangat baik)
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Lampiran 2

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) Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. 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 kepaca kepala satuan pendidikan:

b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

3. Penetapan pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah ditetapkan untulk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan,
dan selanjutnya diatur calam AD dan ART.
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PERAN DAN FUNGSI
Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan
di satuan pendidikan;

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, 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/dunia industri)
dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutulhan 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. Menggalang dana masyarakat calam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan
pendidikan;

7. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran
pendidikan di satuan pendidikan.
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2b. Pengembangan Peran Serta
 Masyarakat Dalam Pembelajaran

Waktu: 120 menit

A. Pengantar

Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat.
Ketiganya, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing,
harus berupaya seoptimal-optimalnya ke arah terselenggara-
nya program pendidikan bermutu. Dalam perkembangannya,
dukungan dan peran serta masyarakat dalam menunjang
program pembelajaran di sekolah masih beragam, umumnya
dukungan masih bersifat fisik, namun ada juga kelompok
masyarakat yang sudah membantu proses 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, yang
diharapkan akan menjadi masukan dalam upaya untuk meningkatkan PSM.

Beberapa fakta peran serta masyarakat:

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.

Orangtua yang membantu
pembelajaran di bidang pertanian
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B. Tujuan :

a. Meningkatkan kemampuan peserta untuk menumbuhkembangkan kesadaran serta karya nyata
masyarakat dan sekolah tentang pentingnya PSM dalam membantu pembelajaran.

b. Meningkatkan keterampilan peserta dalam menggali berbagai cara dan jenis peran serta
masyarakat dalam pembelajaran.

C. Persiapan

Untuk kelancaran sesi ini, fasilitator telah menghubungi calon narasumber dan mendiskusikan
hal-hal pokok yang akan disajikan atau dibahas dalam lokakarya. Informasi lainnya yang dikemukakan
kepada narasumber adalah tujuan lokakarya, jumlah, dan latar belakang pekerjaan para peserta,
dsb.

D. Bahan Penunjang:

1) Slide tentang fakta peran serta masyarakat (OHP/Powerpoint)

2) Format hasil diskusi kelompok

3) Materi presentasi : OHP/Powerpoint

E. Kegiatan:

1) Pengantar: ( 5 menit)

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan fakta penting peran serta masyarakat dalam
meningkatkan mutu pembelajaran dan mengajak peserta untuk berbagi pendapat. Fakta tersebut
disajikan dalam powerpoint/transparansi yang telah disiapkan.
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2) Studi Kasus: ( 30 menit)

a. Peserta, sesuai dengan posisi tempat duduk masing-masing, dibagi dalam kelompok antara 6-8
orang.

b. Fasilitator membagikan bahan studi kasus tentang pengalaman nyata/contoh bentuk peran serta
masyarakat dalam menunjang pembelajaran. Kemudian, fasilitator mempersilahkan peserta dalam
kelompok masin-masing untuk berdiskusi untuk menanggapi dan menyelesaikan kasus tersebut
(kegiatan yang mungkin bisa diusulkan atau dilakukan).

Studi Kasus Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembelajaran

Kepala sekolah, para guru dan orang tua murid SDN Sukamaju merasa risau dan kecewa
waktu mereka mengetahui bahwa dari hasil tes ulangan umum bersama dan UAN, SD Negeri
tersebut temasuk rangking ke 15 dari 17 sekolah di kecamatan tsb. Orang tua murid juga
makin kecewa ketika mengetahui bahwa anak-anak 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 sekolah mengeluh bahwa sekolah tidak mempunyai ruang perpustakaan dan buku
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

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.

Untuk maksud tersebut Kepala Sekolah mengadakan rapat dengan Komite Sekolah , beberapa
wakil orang tua murid dan tokoh tokoh masyarakat di kecamatan dan mengharapkan bantuan
pemikiran bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

– Peserta dibagi dalam kelompok masing masing beranggota 8 orang.

– Mereka berdiskusi membahas masalah yang dihadapi sekolah dan menghasilkan saran - saran
konkrit bagaimana mengatasi masalah tersebut, termasuk program peningkatan mutu dalam
jangka 3 bulan

– Kelompok kemudian memajangkannya untuk diamati peserta lain. Hasil diskusi dan saran
pemecahan bisa ditulis dalam kertas koran untuk dibahas lebih lanjut dan siap untuk dipajangkan.

3) Kerja kelompok: ( 30 menit)

a. Peserta dibagi dalam kelompok berdasarkan asal sekolah.

b. Kelompok mendiskusikan Peran Serta Masyarakat dalam Pembalajaran (Tabel 3)
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c. Temuan dan hasil kerja kelompok dituliskan dalam tabel yang tersedia.

d. Kelompok menyusun rencana tentang upaya kongkrit peningkatan peran serta masyarakat di
sekolah masing-masing.

4) Diskusi Hasil Kerja Kelompok: (20 menit)

a. Peserta bertukar hasil kerja kelompok.

b. Setiap kelompok mendiskusikan kembali dan mengomentari hasil kerja kelompok lain.

c. Hasil kerja dan komentar dipajangkan

5) 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 membantu anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah, partisipasi
paguyuban kelas di suatu sekolah, model kerjasama sekolah

b. Peserta diberi kesempatan meminta klarifikasi dan bertanya kepada narasumber (hanya beberapa
pertanyaan).

6) Penguatan: (15 menit)

Fasilitator mengajak peserta untuk mengambil sikap berdasarkan aktivitas diskusi kasus, pengisian
tabel, dan presentasi nara sumber. Fasilitator menguatkan beberapa temuan dan pengambilan sikap
setiap kelompok tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan program
pembelajaran.
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1. Pengantar

Beberapa orang memandang bahwa PAKEM sama
dengan kerja kelompok. Jika dalam suatu kelas sedang
berlangsung pembelajaran dan di sana siswa tetap
duduk seperti orang menonton bioskop, semua
menghadap ke depan, duduk berdua dengan satu
bangku, maka dengan mudah dan cepat dikatakan kelas
itu tidak PAKEM.

Tetapi sebaliknya, jika di suatu kelas siswa sedang
duduk berkelompok, walau mereka hanya duduk
dalam kelompok, tetapi tidak semua siswa 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 isu-isu penerapan PAKEM di kelas adalah sebagai berikut:

1) Guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran PAKEM yang baik;

2) Guru belum memiliki referensi (buku, video, dll) tentang pembelajaran PAKEM yang baik;

3) Tugas yang diberikan guru kepada siswa masih bersifat tertutup dan banyak pengisian
lembar kerja (LK) yang kurang baik;

UNIT 3:

DESAIN
PEMBELAJARAN PAKEM

Waktu : 465 Menit
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4) Pembelajaran belum memberikan tantangan sesuai kemampuan siswa

5) Pembelajaran hanya mengajarkan satu indikator dengan satu aktivitas;

6) Perbedaaan individual siswa belum diperhatikan termasuk laki-laki/perempuan, pintar/
kurang pintar, sosial ekonomi tinggi/rendah;

7) Pengelolaan siswa kurang sesuai dengan kegiatan;

8) Guru merasa khawatir untuk melaksanakan PAKEM di kelas 6 dan 9;

9) Pajangan cenderung menampilkan semua apa yang dikerjakan siswa dengan hasil yang
seragam;

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.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan mutu pelaksanaan PAKEM, pada unit ini dibahas dan
dikaji secara berurutan: 1). telaah PAKEM, 2). teknik bertanya, 3). pengorganisasian kelas, 4).
pembelajaran kooperatif, dan 5). pengembangan ide pembelajaran

2. Tujuan :

Setelah mengikuti sesi ini, diharapkan peserta:

a. Mampu mengidentifasi sifat-sifat PAKEM tertentu dalam pembelajaran yang dilaksanakan

b. Mampu mengidentifikasi jenis pertanyaan yang efektif

c. Mampu mengorganisasikan kelas sesuai dengan tugas pembelajaran

d. Mampu mengembangkan pembelajaran kooperatif

e. Mampu mengembangkan ide pembelajaran

3. Persiapan

Setiap fasilitator perlu membaca keseluruhan isi paket pelatihan termasuk bab pendahuluan
dan mendalami unit yang menjadi tanggung jawabnya agar benar-benar memahami: Sumber bahan
yang diperlukan, lembar kerja/slide powerpoint yang akan digunakan, pengorganisasian/pembagian
kelompok dan waktu yang tersedia untuk setiap kegiatan (pengelolaan waktu).



P A K E T  P E L A T I H A N  2 43

UNIT 3 : DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

4. Bahan Penunjang

1) Transparan OHP/slide powerpoint

2) Lembar tugas untuk modelling PAKEM

3) Pena, kertas lebar, gunting, spidol warna

5. Kegiatan

Kegiatan di atas terbagi atas lima (5) bagian: A, B, C, D, dan E. Bagian A, B, C, dan D dilaksanakan
secara pleno, sedangkan bagian E dilaksanakan dalam kelompok mata pelajaran. Semua itu terinci
sebagai berikut:
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Bagian A : Kegiatan Pengantar s.d. Kegiatan Modeling dan Diskusi:
Konvensional dan Pakem (210 menit)

1) Pengantar (15 menit)

Fasilitator membuka sesi ini dan menyampaikan informasi yang berkait 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.

4) Belanja dan Diskusi (40 menit)

Para peserta bekeliling membaca hasil diskusi kelompok lainnya (15 menit) dan ditindaklanjuti
dengan diskusi pleno tentang temuan (25 menit)

5) Modelling dan Diskusi :Konvensional dan PAKEM (120 menit)

( Dilaksanakan dalam kelompok mapel )

Dalam sesi ini ditampilkan dua modeling pembelajaran, yaitu :

a. Pembelajaran Konvensional
b. Pembelajaran PAKEM

Dalam modeling pembelajaran konvensional dan PAKEM tersebut, fasilitator bertindak sebagai
model dan menyajikan contoh pembelajaran konvensional dan PAKEM. Peserta dibagi dalam
beberapa kelompok (tergantung banyaknya peserta) dan diberikan lembar observasi untuk
didiskusikan. ( lihat lampiran 9, hal 4-21)
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Bagian B : Keterampilan Bertanya (60 menit)

( Dilaksanakan dalam kelompok mapel )

a. Fasilitator membuka sesi dengan pertanyaan berikut untuk menimbulkan gagasan dari peserta:

• Mengapa kita mengajukan pertanyaan kepada siswa?
• Pertanyaan apa yang sering disampaikan oleh guru, mengapa?

b. Mengacu kepada kegiatan modeling sebelumnya, peserta diminta untuk mengidentifikasi
pertanyaan – pertanyaan yang terdapat pada kegiatan tersebut.  Kemudian mendiskusikannya.

c. Fasilitator memberi contoh bacaan (lihat Lampiran 10) dan berbagai  pertanyaan yang memuat/
mengacu pada ketiga jenis/sifat pertanyaan di bawah ini:

• Mencari informasi
• Memanfaatkan pengetahuan
• Menciptakan sesuatu yang baru dan memberikan pendapat

d. Peserta ( dalam kelompok kecil 3-4 orang ) menyusun 3 jenis  pertanyaan di kertas yang
berbeda dengan menggunakan teks yang sama. ( fasilitator membagikan jenis pertanyaan level 1, 2
dan 3, lampiran 14, hal.4 )

e. Kelompok saling menukar pertanyaan untuk mendiskusikan kualitas pertanyaan dan memberi
tanggapan/perbaikan. Peserta meninjau kembali hasil perbaikan dan saran dari kelompok lain
untuk kemudian disempurnakan dan dikembangkan

f. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

• Manakah pertanyaan yang dianggap mudah untuk ditulis dan dijawab? Mengapa?
• Manakah pertanyaan yang dianggap sulit untuk ditulis dan dijawab? mengapa?
• Apa yang bisa membantu proses penyusunan pertanyaan seperti kategori b dan c.

Bagian C : Pengorganisasian Kelas (60 menit)

Berdasarkan kegiatan modeling, fasilitator memberikan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

a. 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?
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Peserta dan fasilitator kemudian membahas bersama  beberapa jenis organisasi dengan mencoba
memberikan contoh tugas/kegiatan yang sesuai untuk jenis organisasi masing-masing (lihat
Lampiran 11 / tabel ).

b. Peserta mengidentifikasi kegiatan yang harus dikerjakan secara klasikal, kelompok, dan indi-
vidual dengan menggunakan lembar kerja berikut.:

Tabel: Pengorganisasian kelas
Mengidentifikasi Kegiatan Klasikal, Kelompok, dan Individual

Sesudah tugas selesai peserta saling menukar pilihan dengan memberikan alasan dan
komentar. Selanjutnya fasilitator dapat memberikan tips pengorganisasian kelas (Lihat
Lampiran 12)
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Bagian D : Pembelajaran Kooperatif (60 menit)

Dalam sesi ini ada 2 kegiatan pokok. Pertama, fasilitator menyajikan bahan-bahan/informasi yang
berkaitan dengan pembelajaran kooperatif. Kedua, peserta melakukan aktivitas yang berhubungan
dengan pembelajaran kooperatif melalui bahan yang sudah disiapkan oleh fasilitator. Bahan dapat
dilihat dalam Lampiran 13 - 14 .

Bagian E : Pengembangan Gagasan Pembelajaran (60 menit)

Setelah peserta mengamati 2 model pembelajaran di atas, peserta mendiskusikan hasil kegiatan
termasuk membahas lembar pengamatan yang diisi kelompok pengamat. Aktivitas berikutnya ialah
peserta mengaitkan berbagai hasil pengamatannya dengan keterampilan bertanya, pengorganisasian
kelas, dan pembelajaran kooperatif. Setelah berdiskusi tentang berbagai hal tersebut, peserta
mencoba mengembangkan ide-ide sederhana yang mungkin bisa diterapkan dalam pembelajaran
PAKEM yang akan dilakukan, termasuk: cara bertanya, pengorganisasian kelas, 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. Dalam proses pengerjaan, peserta
dapat menggunakan tabel di bawah ini.

b. Setiap kelompok saling menukar hasil kerjanya dan memberikan masukan perbaikan.

Tabel Pengembangan Ide Pembelajaran
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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 mmebahas 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

Modeling pembelajaran
Konvensional dan PAKEM



UNIT 3 : DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

P A K E T  P E L A T I H A N  250

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 (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

Pengorganisasian kelompok akan tergantung pada jumlah peserta dan ketersediaan ruangan.
Saran pengaturan diberikan tetapi Anda mungkin menyesuaikannya dengan situasi setempat.
Model ini didasarkan jumlah peserta 100 orang peserta.

Kegiatan ini dilakukan dalam ruang sidang pleno dan melibatkan setengah kelompok menjadi
“siswa” dan setengahnya lagi menjadi pengamat.

Pembagian kelompok dapat dilakukan secara acak dengan berbagai cara misalnya: Peserta
menghitung nomor urut dari satu, dua, tiga dst sampai peserta terakhir. Kemudian Fasilitator
memberitahukan bahwa peserta dengan nomer ganjil menjadi “siswa” dan peserta nomer
genap menjadi “pengamat”.Cara lain misalnya dengan membagikan 2 buah gambar yang
berbeda, misalnya gambar burung dan kuda secara acak. Peserta yang mempunyai gambar
burung menjadi “siswa” dan gambar kuda menjadi pengamat.

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).
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Selama pembelajaran konvensional, pengamat duduk di samping “siswa” . Dalam
pembelajaran PAKEM  para pengamat duduk di antara kelompok “siswa”. Atau
membuat lingkaran di luar siswa. Tujuan pengaturan tempat duduk ini adalah agar pengamat
tahu persis apa yang dilakukan setiap siswa selama pembelajaran.Kalau pengamat “menonton”
dari jauh, tidak mungkin mengamati apa yang dikerjakan siswa, bagaimana hasil kerjanya dsb.
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 agar Anda mengetahui benar apa yang harus dikerjakan.

2) Pelaksanaan model pembelajaran

Ikutilah petunjuk yang diberikan dan usahakan melaksanakan pembelajaran seperti yang diberikan
dalam model pembelajaran. Bagikan lembar observasi kepada para pengamat untuk mendes-
kripsikan aspek-aspek PAKEM. Laksanakan terlebih dulu pembelajaran konvensional dan
kemudian pembelajaran PAKEM.

a) Dalam kelompok yang terdiri atas 4-5 orang (sebagian anggota sebagai pengamat dan sebagian
sebagai “siswa”) menyimpulkan hasil pengamatannya dan membandingkan hasil dari
pengamatan proses dan hasil kerja “siswa” antara pembelajaran konvensional dan PAKEM.

b) Peserta membandingkan ciri-ciri kedua pembelajaran tersebut. Peserta diminta untuk
mengidentifikasi ciri-ciri pembelajaran PAKEM, misalnya:
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• 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 dimulai dengan gempa di bawah laut. Kekuatan itu mematahkan dasar laut,
mengerakkan air, dan menimbulkan gelombang. Ketika gelombang mencapai perairan yang
dangkal, kekuatannya meningkat dan semakin tinggi.

2. Peserta menyalin jawaban tsb pada buku catatan mereka.

Kegiatan

1. Fasilitator bertanya kepada semua peserta: Apa yang kamu ketahui tentang Tsunami yang baru-
baru ini terjadi di Indonesia? Beberapa peserta bergantian mengatakan apa yang mereka 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 beberapa pertanyaan. Fasilitator menjelaskan bacaan itu
berasal dari laporan surat kabar tentang tsunami dan laporan itu berisi fakta-fakta mengenai
apa yang terjadi. Sebagian besar pertanyaan adalah pertanyaan ingatan yang sederhana dan ada
sedikit pertanyaan pemahaman. Peserta mengerjakan lembar kerja secara individual dan
menuliskan jawaban di buku tulis mereka. (10 menit). Fasilitator tidak memperhatikan para
peserta. Sewaktu mereka mengerjakan tugas seperti mengkoreksi pekerjaaan di meja fasilitator,
fasilitator keluar dari kelas untuk sementara waktu
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Simpulan

Fasiltator menyuruh peserta melakukan koreksi bersama-sama. Fasilitator membacakan jawaban,
peserta memberikan tanda cek (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 2004, 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 mengukur kekuatan gempa.
Banyak gempa susulan yang terjadi dengan kekuatan 5 skala richter atau lebih pada hari-hari
berikutnya, tetapi dampak susulan yang paling kuat dan merusak dari gempa tsb 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 terhisap 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 satu gelombang tunggal yang sangat besar. Walaupun demikian,
satu gelombang vertikal 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 relatif padat di tengah musim libur turis. Negara- Negara yang paling parah
terkena tsunami termasuk Indonesia, Sri Langka, Thailand dan India.

Ujung barat pulau Sumatra, daerah berpenduduk yang paling dekat dengan epicentrum, porak
poranda karena tsunami. Lebih dari 70% penduduk di beberapa desa di pantai dilaporkan
meninggal. Lebih dari 95.000 orang Indonesia sudah dimakamkan dan 133.000 dinyatakan hilang,
kemungkinan besar meninggal. Jumlah yang kehilangan rumah diperkirakan 800.000 orang.

Paling sedikit ada 100 organisasi bantuan yang beroperasi di Indonesia. Badan- badan bantuan
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memberikan bantuan darurat berupa makanan, air, dan tenda untuk 330.000 orang. Pemerintah
memperkirakan beaya pembangunan kembali $ 4,5 milyar lebih selama 3 tahun yang akan datang.
Bantuan dari Negara-negara lain dijanjikan bernilai $1,7 milyar tahun ini.

Internet, 8 Januari 2005

Jawablah pertanyaan pertanyaan ini di buku Anda

1. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Desember?

2. Di manakah gempa bumi terjadi dan berapa kekuatannya?

3. Gempa bumi tersebut berdampak apa?

4. Mana yang lebih merusak, gempa bumi atau tsunami. Mengapa?

5. Kata tsunami berasal dari mana?

6. Apakah “tsunami” itu? Berapa tingginya? dan berapa kecepatan bergeraknya?

Dengan kecepatan tersebut seberapa 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 korban akan bertambah lagi dalam minggu-mingu berikutnya? 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 :

• Bangku-bangku diatur dalam kelompok. Peserta duduk dalam kelompok. 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 diatur
dengan kelipatan 3

2. Bahan stimulus, misalnya:

• gambar-gambar, video tentang tsunami, lembar kerja dan bahan bahan bacaan

Pendahuluan :

(Seluruh kelas)

1. Fasilitator memulai pelajaran dengan mengatakan: Saya akan menunjukkan beberapa gambar
dan video. Perhatikan baik-baik dan tuliskan apa yang kamu ketahui mengenai 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 bencana tsunami. Peserta secara
individual membuat catatan catatan tentang gambar-gambar dan video dalam bentuk batir-
butir. (individual/berpasangan)

3. Fasilitator meminta kepada peserta dalam kelompok untuk melihat respon mereka dan
mengklasifikannya ke dalam 2 kelompok: fakta, pendapat dan perasaan. Dalam kelompok peserta
menambahkan respon mereka dalam tabel dan mendiskusikannya.

Fakta-fakta Perasaan/pendapat
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4. Kelompok-kelompok saling bertukar tabel mereka. Fasilitator meminta setiap kelompok
menjelaskan bagaimana mereka memutuskan dan di mana mereka akan menempatkan respon
mereka. (mereka menjelaskan bagaimana mereka mengetahui apakah pernyataan mereka fakta
atau pendapat). Fasiltator bertanya di mana peserta menemukan fakta fakta yang mereka catat.

5. Fasiltator bertanya: apa nama informasi yang mempunyai banyak fakta dan cerita mengenai
topik atau peristiwa khusus? ( laporan)

Kegiatan:

(Berpasangan)

1. Fasilitator menyuruh peserta mendiskusikan dengan pasangan masing-masing selama beberapa
menit. Bagaimana informasi mengenai tsunami disampaikan dengan cara yang berbeda-beda di
media masa (yakni laporan ter tulis, photo, video, pengalaman penderita dsb). Fasiltator meminta
kelompok memutuskan menurut pendapat mereka, cara mana yang paling efektif untuk
melaporkan? Jelaskan pilihan mereka!

2. Fasiltator menjelaskan bahwa “Beberapa laporan yang kita lihat adalah semata- mata faktual
(laporan informasi), beberapa menceritakan apa yang terjadi melalui kaca mata orang yang
menjadi korban (cerita pengalaman). Apa perbedaan antara cerita pengalaman dengan laporan
informasi? (peserta berdiskusi berpasangan selama 3 menit). Fasilitator meminta tanggapan
peserta dan mendiskusikan perbedaan-perbedaan tersebut (sering lebih banyak komentar
perorangan dan emosional dari peristiwa, peristiwa diceritakan dari sudut orang pertama, dari
sudut pandang penulis)

3. Fasilitator menjelaskan bahwa kadang-kadang, kita melihat grafik, bagan atau diagram di dalam
laporan. Mengapa penulis memilih menyajikan informasi dengan cara ini? (angka angka ser ing
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. Akan ada 3 kelompok:

• Kelompok 1: menulis laporan informasi

• Kelompok 2: menulis cerita pengalaman tentang tsunami
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• Kelompok 3: menyajikan grafik “sejarah tsunami”

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.

Simpulan:

Masing-masing kelompok menyajikan laporan mereka ke semua peserta. Mereka menjelaskan jenis
laporan dan metodenya, misalnya menjelaskan jenis laporan dan ciri-ciri laporan mereka. Kelompok
lain menggunakan daftar cek sederhana untuk menilai apakah ciri-ciri laporan masuk ke dalam
presentasi mereka.
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Lampiran 5

Tabel 1

Fakta, Pendapat Dan Perasaan



P A K E T  P E L A T I H A N  2 61

UNIT 3 : DESAIN PEMBELAJARAN PAKEM

Lampiran 6

Tabel 2

Lembar Observasi PAKEM
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Lampiran 7

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
Rico, 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 sempat melihat cahaya kecil yang dianggap
sebagai cahaya yang ditinggalkan oleh kapal yang tenggelam itu.Sesudah itu, pada Desember
1954, kapal tanker kembarannya, Southern Districts juga tenggelam dengan cara yang mirip.
Ia lenyap tanpa meninggalkan 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 ikut jadi korbannya. Pada
5 Desember 1945, tercatat lima pesawat pelemparan torpedo Grumman TMB-3 Avenger
lenyap.Sebelum hilang kontak, mereka menyatakan tidak tahu arah. Padahal, komandan
penerbangan itu, Letnan Udara Charles Taylor, sudah mengantongi 2.500 jam terbang. Jadi,
dia bukan penerbang yang tidak berpengalaman. Bahkan, sebuah pesawat penyelamat yang
dikirim pun lenyap ditelan “air putih”.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 tanggung-tanggung, berupa semburan kuat dan mendidihkan air laut. Jadi, pesawat
pun 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,
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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.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 pengetahunan: Penjelasan yang diberikan oleh penulis
tentang peristiwa Segitiga Bermuda 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 8

Tabel 3

Tugas/Kegiatan Yang Sesuai Untuk Masing-masing Jenis Organisasi
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Tabel 4
Mengidentifikasi Kegiatan Yang Harus Dikerjakan Secara Klasikal,

Kelompok Atau Individu
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Lampiran 9

“TIPS” MEMILIH BENTUK ORGANISASI KELAS YANG SESUAI

• 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

• 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

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

• Menulis cerita/laporan dilakukan perorangan karena penting bagi anak untuk
mengekspresikan diri

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

• 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 anggota kelompok, pengaturan
waktu, tugas antar individu untuk menciptakan saling ketergantungan positif antar peserta.

• Untuk menguatkan pemahaman peserta, perlu diperhatikan dan disampaikan alasan-alasaan
pengelompokan.
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Lampiran 10

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 kelompok memutar cerita mereka ke arah kiri mereka. Setiap anggota yang mene-
rimanya harus melanjutkan cerita. Setiap anggota 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: Harus menerangkan kegiatan-kegiatan, berusaha agar kelompok tetap terlibat 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.

2.  Merumuskan Pertanyaan secara Kooperatif

a. Tiap kelompok diberi sebuah artikel/bacaan, tiap anggota kelompok menerima bahan tersebut
jika mungkin;
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b. Secara perorangan, anggota merumuskan 5 pertanyaan, berkait dengan artikel 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.

Pemimpin diskusi: memimpin diskusi tetapi tidak mengambil keputusan. Mengontrol anggota
sehingga masing-masing memberi komentar dan memiliki kesempatan utk berbicara.

Pencatat: menulis 10 pertanyaan terpilih.

Bagaimana kegiatan ini diterapkan di kelas?

* 1 halaman kertas kosong dipotong-potong menjadi 8 potongan panjang
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Lampiran 11

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
kamar dan dikontrakkan tiap bulannya Rp. 65.000,00. Suarsih, bersama anaknya berusia

satu setengah tahun, tinggal di salah satu rumah itu. Sambil mengasuh anaknya, ia membuka
warung makanan dan jajanan goreng-gorengan. Hasilnya lumayanlah, bisa membeli susu untuk
anaknya.

Tetapi kini, sejak Pak Haji Metong meninggal dua bulan yang 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 selalu 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 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. Selain itu, ia juga bisa
menyambut sang suami yang kadang pulang, kadang gilir ke rumah istri tuanya.

Pokoknya, rumah dalam pengertian Suarsih adalah semacam sarang menentramkan. 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.

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. Baru
kali ini dia bertemu muka dengan orang yang namanya di puji-puji orang sekampung itu.

“Setidaknya saya butuh waktu, Bu”, jelas Suarsih pelan.

“Secepatnya sajalah”, gampang saja Bu Tati berkata.

“Baik, Bu,” jawabnya pelan.
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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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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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Managing Basic Education (MBE)
BAHAN POWERPOINT MBS
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BAHAN POWERPOINT MBS
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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. Diharapkan juga para fasilitator (pelatih)
daerah dapat mendampingi guru di kelas untuk
membantu mereka secara langsung dalam pengem-
bangan dan pelaksanaan pembelajaran PAKEM.

Untuk pengamatan pembelajaran praktik mengajar
para peserta akan menggunakan lembar observasi yang telah digunakan pada unit 3

Beberapa Isu 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 Pemahaman dan kemampuan guru untuk menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan
PAKEM masih terbatas.

2. Tujuan :

• Mengembangkan model pembelajaran yang bernuansa PAKEM di sekolahnya masing-masing.

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

UNIT 4:

PENGEMBANGAN PAKEM
DAN PRAKTIK MENGAJAR

Waktu : 720 Menit

Guru sedang melakukan praktik PAKEM
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3. Langkah Kegiatan

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.

Sebagai alternatif  nara sumber dapat melakukan modeling salah satu pelajaran yang pernah
berhasil dilakukan di kelasnya.

3.2 Penyusunan Rencana Pembelajaran (105 menit)

Peserta kelompok mata pelajaran dibagi kelompok kecil (2 – 3 orang) masing-masing menyusun
rencana pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran dan kelas masing-masing (satu kali
pertemuan 70 – 80 menit), dengan mengacu pada ciri-ciri PAKEM dan berbagai keterampilan
yang telah dikembangkan pada sesi unit 3 untuk kelas atau sekolah yang berbeda dan
waktu yang berbeda. Dalam menyusun RP sebaiknya mengkaitkan ke 3 komponen
keberhasilan PAKEM antara lain ketrampilan bertanya, pembelajaran kooperatif, dan
pengelolaan kelas (format terlampir)

3.3 Simulasi Hasil Rencana Pembelajaran (90 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 3. 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 (120 menit)

Para peserta memperbaiki dan menyempurnakan rencana pembelajaran, termasuk
menyiapkan alat bantu pembelajaran.

Diharapkan para pelatih nasional / 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.
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UNIT 5:

PEMBELAJARAN
YANG MENDIDIK MURID
MENGEMBANGKAN
POTENSI DIRI

Waktu : 90 Menit

A. Pengantar

Pendidikan yang bermutu membangun rasa percaya diri baik pada anak perempuan maupun laki-
laki, dan membantu mereka mengembangkan potensi diri. Dalam masyarakat yang adil, anak
perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama, namun kadang-kadang hak-hak anak
perempuan terhadap pelayanan pendidikan terabaikan. Padahal, pentingnya perempuan yang
berpendikan dalam pembangunan masyakarat sudah tidak disangkal lagi.

Perempuan yang berpendidikan lebih mampu membuat keluarganya lebih sehat dan  memberikan
pendidikan yang lebih bermutu pada anaknya,  Selain itu perempuan berpendidikan lebih memiliki
peluang  untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang  pendidikannya
kurang akan lebih rentan terhadap tindak kekerasan (fisik maupun non fisik), dan memiliki  tingkat
kesehatan dan ekonomi yang cenderung lebih rendah.

Seringkali secara tidak sengaja,  guru membedakan murid perempuan dan laki-laki  karena  guru
berpendapat bahwa murid perlu diperlakukan secara khusus menurut peran yang didasarkan
pada jenis kelamin. Padahal asumsi tentang peran perempuan dan laki-laki yang dipegang oleh
guru bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi
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.
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 B. Tujuan

• Peserta memperdalam pengertian mereka bahwa pendidikan dapat menyebabkan perbedaan
peran, tanggung jawab dan peluang bagi murid laki-laki dan perempuan.

• Peserta menyadari bagaimana identitas yang berbasis jender dibangun lewat perilaku yang tidak
disadari dalam ruang kelas.

• Peserta mengidentifikasi budaya/kegiatan dalam pembelajaran di kelas/sekolah yang bias jender
dan cara belajar/pemberian kesempatan yang setara bagi perempuan maupun laki-laki di kelas.

• Peserta mampu merancang layanan atau perlakuan terhadap murid laki dan perempuan yang
memberikan peluang yang sama untuk berbuat.

C. Bahan dan Alat

• Transparansi : Langkah Kegiatan

• Bahan untuk Peserta: Tabel Pengisian

• Tayangan VCD/Power Point

• Bahan Cetakan tentang MBS

D. Langkah Kegiatan
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4) Penyajian

4.1 Pengantar I (5 menit ) dan permainan ( 10 menit)

1. Fasilitator memberikan informasi singkat tentang topik dan tujuan kegiatan. Kemudian
fasilitator menjelaskan bahwa peserta akan melakukan suatu permainan. Fasilitator
menayangkan Slide 1.

2. Tujuan kegiatan permainan adalah untuk mensimulasikan  bahwa peluang mendapatkan
kesempatan adalah adil, tidak berpihak, dan tidak berdasarkan jenis kelamin. Fasilitator
membagi peserta dalam beberapa kelompok, tiap kelompok sebaiknya terdiri atas  7 anggota,
dan sebaiknya terdiri atas laki-laki dan perempuan.  Fasilitator menayangkan aturan permainan
pada slide 3.

3. Setelah para peserta paham aturan permainan, fasilitator memberi perintah untuk mulai.
Setelah 10 menit, permainan tersebut dihentikan, dan fasilitator bertanya: “ Bagaimana  anda
mendapatkan kesempatan untuk membuat garis?” Peserta diarahkan untuk menjawab  bahwa
kesempatan tersebut diperoleh melalui undian, bukan karena jenis kelamin.

4.2 Pengantar II: Pendalaman tentang konsep gender

1. Fasilitator memberikan sejumlah pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman peserta,
seperti: apa itu gender,  apa itu jenis kelamin, dan apa perbedaan  jenis kelamin dan gender?
Fasilitator menampung jawaban peserta terlebih dahulu, baru kemudian ditayangkan
transparansi  tentang  konsep gender (Slide 5 dan 6) dan isu-isu tentang gender (slide 7. 8.
9. 10, 11)

2. Pada saat fasilitator menayangkan gambar  laki-laki memasak dan perempuan yang menjadi
operator mesin sebagai contoh profesi yang lintas jender (Slide 10, 11), fasilitator menanyakan
komentar singkat pada dua/tiga peserta (laki dan perempuan) tentang gambar tersebut.
Komentar difokuskan pada kemungkinan resistensi masyarakat berkenaan dengan jender
ketika kedua orang  memilih sekolah sesuai bakat yang dimilikinya (Laki-laki memilih SMK
Tata Boga dan Perempuan SMK Mesin).

4.3. Diskusi (30 menit)

Peserta berdiskusi mengidentif ikasi budaya sekolah/kelas dan praktek-praktek pembelajaran di
dalam kelas yang mungkin bisa merugikan murid perempuan atau laki-laki. Tayangkan format
yang terdiri atas empat kolom: kasus, siapa yang dirugikan, bagaimana dia dirugikan, dan apa
yang sebaiknya dilakukan oleh guru. Hasil diskusi ditulis di kertas plano dan kemudian dipajangkan.
(Slide 13 dan 14). Contoh pengisian dapat dilihat pada Tabel 6.1.

4.4. Belanja ide / kunjung karya (15 menit)

Peserta saling berkunjung ke kelompok lain untuk memperluas wawasan.
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4.5. Penutup  (5 menit)

Fasilitator memanggil beberapa peserta (laki dan perempuan) untuk menyampaikan kesimpulan
mereka setelah melihat hasil diskusi semua kelompok. Salah satu pertanyaan yang bisa ditanyakan
adalah Siapakah yang ternyata paling banyak dirugikan? Dan sikap dan kesadaran
apa yang sebaiknya dimiliki guru? 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.  Kemudian fasilitator menayangkan Slide 15.
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Tabel 6.1  Contoh Pengisian Format
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