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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. Dengan senang hati kami menerima umpan balik / komentar / saran untuk memperbaiki

buku ini.

PENGANTAR

i
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PENDAHULUAN

Bahan-bahan Pelatihan PAKEM 3

A. Pendahuluan

Tujuan program PAKEM adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa
melalui peningkatan praktik pembelajaran. Secara tradisional pengajaran di Indonesia terutama
terdiri dari hafalan fakta-fakta dan proses.
Sebagai akibatnya, banyak siswa meninggalkan
sekolah /lulus dengan kemampuan bahasa dan
keterampilan untuk memecahkan masalah yang
sangat kurang dan tidak memiliki kreativitas
untuk menghadapi banyak tantangan dalam
kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menye-
nangkan (PAKEM) bertujuan untuk mencipta-
kan lingkungan belajar yang kaya, membekali
siswa dengan keterampilan-keterampilan,
pengetahuan dan sikap untuk hidup. Sebagai
hasil dari pelatihan PAKEM, para guru menga-
dopsi strategi pembelajaran yang berbeda,
termasuk belajar yang lebih interaktif dalam kelompok, dan tugas lebih praktis. Anak-anak
diharapkan untuk lebih berpikir sendiri, bukan disuruh menjawab dan menulis, mereka
melakukannya dengan kata-kata mereka sendiri, bukan mengutip dari papan tulis atau buku.
Lingkungan kelas dibuat lebih ramah terhadap anak, dan memiliki pajangan hasil karya siswa serta
alat Bantu belajar yang menarik.

Selama pelatihan PAKEM 1,  para peserta diperkenalkan pada konsep belajar aktif. Mereka belajar
mengenai apa PAKEM, dan mengapa pendekatan berpusat pada siswa meningkatkan mutu belajar.
Fokus pelatihan ini adalah mengidentif ikasikan situasi-situasi belajar aktif, yang dimodelkan oleh
fasilitator, dan kemudian dipraktikkan oleh peserta dalam situasi pembelajaran sesungguhnya
dengan menggunakan sekolah-sekolah setempat.

PAKEM 2 mengembangkan konsep-konsep yang sudah diperkenalkan sebelumnya dan meng-
eksplorasi pengelolaan kelas belajar aktif maupun strategi-strategi pengajaran yang efektif yang
mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. Peserta melanjutkan
pengembangan pemahaman mereka mengenai belajar aktif dengan menciptakan skenario pem
belajaran untuk kelompok dan perorangan dengan bantuan dari fasilitator. Skenario-skenario ini

Kegiatan belajar kelompok dan memecahkan
masalah merupakan kegiatan belajar aktif
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sekali lagi diujicobakan di kelas sekolah-sekolah setempat, diikuti dengan sesi umpan balik
konstruktifkepada peserta.

PAKEM 1 dan 2 terutama terfokus pada kelas aktif dan berpusat pada siswa, dengan penekanan
pada pengembangan skenario pembelajaran tunggal. Pelatihan PAKEM 3 terfokus pada perencanaan
yang lebih luas, penerapan pembelajaran aktif dengan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi
yang baru.

Ada juga fokus yang kuat mengenai pengembangan keterampilan melakukan refleksi untuk belajar
efektif.

B. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Belajar Aktif

Departemen Pendidikan Indonesia, baru baru ini memperkenalkan kurikulum baru (Permen 22).
Kurikulum berbasis kompetensi ini diorganisir berdasarkan tingkat kelas, mendeskripsikan
kompetensi-kompetensi yang harus dicantumkan ke dalam program pembelajaran guru.
Kurikulum ini adalah kerangka bagi guru untuk mengembangkan program belajar mereka.
Kompetensi-kompetensi tsb harus diajarkan, walaupun demikian guru mempunyai keleluasaan
(fleksibilitas) untuk mengorganisir pro-
gram-program pengajaran untuk meng-
cover kompetensi-kompetensi tersebut.
Keleluasaan ini memungkinkan guru untuk
membuat kurikulum relevan dengan
kebutuhan siswa mereka dan memberikan
kesempatan pada guru untuk mengem-
bangkan kegiatan kegiatan dalam konteks
yang bermakna.

Kurikulum tidak dapat diajarkan seperti
kurikulum lama. Kurikulum lama sifatnya
seperti resep yang harus harus diikuti (pre-
scriptive), mendeskripsikan isi dan urutan pengajaran. Kurikulum baru mengharapkan guru membuat
perencanaan pengalaman belajar dan kegiatan kegiatan yang akan memberikan kepada siswa
kesempatan untuk mendemonstrasikan kompetensi kompetensi tertentu. Topik–topik dan konteks
untuk demontrasi kompetensi siswa ini harus direncanakan dan didisain oleh guru.

Kurikulum baru mengharuskan cara cara baru dalam mengerjakaanya dan guru memerlukan pen-
dekatan baru dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Sama sekali tidak mungkin untuk
mengajarkan beratus ratus kompetensi dalam isolasi (terpisah-pisah) dan mengajarkannya satu
demi satu, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang guru selama ini. Cara ini akan membuat
frustasi dan mengecewakan, dan akhrinya guru akan menolak kurikulum baru karena terlalu sulit
untuk digunakan.
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Pelatihan PAKEM 3 memperkenalkan kurikulum baru berbasis kompetensi dan memberikan
proses untuk perencanaan dan pelaksanaan kurikulum baru di kelas. Perlu ada paparan “ gambar
besar” kurikulum, agar guru dapat melihat semua kompetensi-komptensi yang harus diajarkan
dalam setahun, dan mengorganisasikaanya dalam tema tema dan topic yang akan lebih mudah
dikelola.

Pertama tama kurikulum dilihat sebagai satu keseluruhan, kemudian dipecah menjadi satu pro-
gram tema tema yang akan diajarkan selama tahun ajaran. Proses perencanaan dari “Gambar Besar”
Perencanaan tahunan dipecah menjadi semester dan perencanaan tematik, dan akhirnya
perencanaan mingguan dan harian

Konsep-konsep dasar asesmen dan evaluasi dari Standar Isi (Permen 22) diperkenalkan selama
pelatihan PAKEM 3. Dalam Standar Isi (Permen 22), asesmen berkaitan dengan pengumpulan
data mengenai kinerja siswa dan menggunakan informasi ini untuk menentukan kemajuan kea
rah pencapaian kompetensi yang ditentukan Suatu overviu tentang metode-metode pengumpulan
data disajikan dan kegiatan kegiatan untuk mengembangkan satu format pengumpulan data,
misalnya observasi terfokus.

C.  Bagaimana Menggunakan Bahan Pelatihan ini

Bahan bahan pelatihan PAKEM 3 terdiri dari 2 bagian:

1. Unit-Unit Utama

Unit 1 – 6 dikerjakan oleh semua   peserta, tanpa mengingat kelompok mata pelajaran mereka.
Kegiatan kegiatan dapat diterapkan dan relevan untuk lintas kurikulum untuk semua mata
pelajaran. Kegiatan kegiatan seperti perencanaan tema tema dapat difokuskan pada bahan
bahan berdasarkan mata pelajaran. Unit unit ini memerlukan waktu 2 setengah hari dari
program pelatihan

2. Unit-unit berdasarkan mata pelajaran

Bagian ke dua bahan bahan pelatihan termasuk unit unit khusus mata pelajaran. Unit unit ini
memberikan kegipatan kegiatan yang lebih mendalam yang terkait dengan mata pelajaran pada
kurikulum. Unit unit mata pelajaran diberikan untuk Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematik,
IPA, IPS dan Kelas Awal. Peserta hanya mengerjakan satu unit mata pelajaran, tergantung pada
kelompok mana mereka ikut. Pengerjaan Unit ini memerlukan waktu sehari.
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JADWAL YANG DISARANKAN
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Catatan untuk Fasilitator

Alokasi waktu

Jadwal kegiatan ini memberikan pedoman umum untuk menyelesaikan program dalam waktu tiga
setengah hari. Alokasi waktu yang disarankan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan
peryaratan yang harus dipenuhi peserta. Beberapa kelompok mungkin memerlukan alokasi waktu
penuh untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, yang lain mungkin menyelesaikan tugas dalam waktu
yang lebih sedikit. Dari alokasi waktu yang disediakan. Fasilitator perlu bersikap fleksibel dalam
pemanfaatan waktu yang disediakan untuk kegiatan kegiatan. Scan kurikulum misalnya, adalah
konsep baru untuk banyak peserta, dan mereka perlu diberi waktu yang cukup dan bantuan untuk
menyelesaikan proses ini. Kalau peserta diburu-buru untuk menyelesaikan, mereka tidak akan
mendapat manfaat informasi yang diperlukan atau merasa percaya diri untuk menyelesaikan tugas
pada lain waktu.

Bahan-bahan dan sumber-sumber

Sejumlah unit, baik unit inti maupun unit mata pelajaran, memerlukan pengorganisasian bahan-
bahan dan sumber-sumber sebelumnya. Pelatihan berjalan lancar kalau bahan-bahan disiapkan
dan diorganisir sehari sebelumnya. Pengecekan bahan-bahan dan sumber-sumber perlu dilakukan
pada awal setiap unit.

Jurnal Belajar

Jurnal belajar diperkenalkan di Unit 1 dan peserta diminta menuliskan refleksi mereka dalam
jurnalnya pada akhir workshop setiap hari. Partisipan harus menyelesaikan tugas ini sebelum
mereka meninggalkan ruang. Jika memungkinkan, fasilitator mengumpulkan jurnal ini dan
memberikan umpan balik dengan cara menuliskan komentar pada buku jurnal tentang refleksi
mereka dengan cara yang membesarkan hati. Fasilitator sebaiknya melakukan ini pada petang /
malam setelah kegiatan workshop. Jurnal yang dibawa fasilitator ini kemudian dikembalikan pada
peserta pada pagi hari berikutnya. Setelah fasilitator memodelkan proses tersebut, pada hari kedua
dan ketiga workshop partisipan saling menukar jurnal dan merespon refleksi temannya.

Setiap hari, pada awal kegiatan workshop, sebaiknya dialokasikan sedikit waktu yang digunakan
untuk mengembalikan jurnal pada pemiliknya dan memberi kesempatan pada peserta untuk saling
membaca dan berbagi (share) komentar.



UNIT 1 :

JURNAL BELAJAR
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UNIT 1 : JURNAL BELAJAR

A.   CATATAN UNTUK FASILITATOR

Kemampuan untuk mendeskripsikan kembali apa yang sudah dipelajari, menemukan hal-hal yang
masih dirasa lemah, mengidentifikasi kemungkinan perbaikan yang bisa dilakukan merupakan hal
yang sangat penting. Pembelajar yang melakukan hal ini mampu belajar secara mandiri, dan
memperoleh hasil yang optimal. Demikian pula dengan guru.

Di samping sebagai pembelajar, guru juga harus terus menerus belajar. Dengan kata lain, guru
juga harus menjadi pembelajar. Hanya dengan cara itulah dia akan mampu tumbuh dan berkembang
sehingga layak mendapatkan sertifikat guru profesional. Oleh karena itu, di dalam setiap kesempatan
belajar yang dialaminya, guru harus mampu mendeskripsikan kembali apa yang sudah dipelajarinya,

menemukan hal-hal yang masih dirasa lemah, dan mengidentifikasi kemungkinan perbaikan yang
harus dilakukannya.

Jurnal belajar merupakan wadah bagi para guru untuk menuliskan ide dan perasaan yang dialaminya
ketika belajar. Melalui jurnal belajar, para guru dapat menuliskan secara rutin dan disiplin apa-apa
yang sudah dipelajarinya, apa yang masih dipandang lemah, dan kemungkinan perbaikan yang perlu
dilakukan.

B.   TUJUAN

• Memperkenalkan proses refleksi sebagai bagian penting dari belajar

• Mengenal perbedaan antara deskripsi dan refleksi

• Menuliskan jurnal belajar selama workshop

C.   SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Kertas manila/ spidol (felt pen)

• Buku tulis sebuah untuk setiap peserta untuk menuliskan jurnal belajar

• Menyiapkan peta kertas manila dengan judul “isu-isu dan pemikiran”

UNIT 1 :

JURNAL BELAJAR
Waktu : 1 jam
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D.   LANGKAH LANGKAH KEGIATAN

1. Pendahuluan   (30 menit)

Fasilitator menyajikan slide (Powerpoint/transparansi) : Belajar : Apa Belajar itu?

Peserta diminta menggunakan waktu beberapa menit dalam kerja berpasangan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut:

a) Apa pengertian Anda mengenai “belajar”? (suatu perubahan perilaku, perubahan pemahaman,
yang dibangun berdasarkan yang diketahui untuk memahami yang tidak diketahui)

b) Bagaimana Anda belajar? (melalui observasi, mempraktikkan, meniru dsb)

c) Apa yang paling banyak membantu Anda belajar? (umpan balik atas kinerja)

Hasil diskusi berpasangan dibahas dalam kelompok. Fasilitator mencatat tanggapan-tanggapan.
Diskusikan !

Fasilitator menjelaskan bahwa “berpikir tentang berpikir” (metakognitif) adalah alat yang penting
dalam belajar dan kemampuan berpikir mengenai apa yang sedang terjadi dalam praktik mengajar
dengan cara mendalam akan membantu kita untuk meningkatkan pemahaman kita dan
memungkinkan perubahan pemahaman (diagram).

Jurnal belajar adalah salah satu bentuk konkrit yang bisa dibuat untuk mengaplikasikan
metakognitif.

2. Contoh-contoh Jurnal Belajar (15 menit)

a) Fasilitator mendistribusikan Pedoman Jurnal Belajar dan menjelaskan bahwa selama work-
shop, fasilitator akan membuat “entry” dalam buku jurnal mereka. Fasilitator perlu
menekankan bahwa entry entry ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa-peristiwa
sehari hari, tetapi seharusnya merefleksikan perasaan peserta   dan memberikan informasi
kepada kita mengapa mereka merasakan seperti itu.

b) Contoh 2 entry jurnal ditayangkan (slide powerpoint/transparansi) Minta peserta membaca
dan melihat perbedaaanya (satu adalah deskripsi mengenai suatu pelajaran, yang lain
merupakan refleksi.   Mintalah peserta melihat perbedaannya dan mendiskusikannya.
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UNIT 1 : JURNAL BELAJAR

c) Mintalah peserta menuliskan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk refleksi hari itu (slide
powerpoint/transparansi):

• Apa yang menarik hari ini dan mengapa menarik?
• Apa yang menantang hari ini dan mengapa

menantang?
• Apa yang membingungkan hari ini dan mengapa

membingungkan?
• Apa yang ingin Anda ketahui lebih banyak?

Pada akhir hari pertama, peserta diberi waktu untuk
menjawab pertanyaan pertanyaan tsb, sebelum mereka
meninggalkan tempat

3. Menulis jurnal (15 menit)

a) Setiap peserta diminta menulis jurnal tentang kegiatan apa belajar itu dengan menggunakan
panduan pertanyaan tersebut (2C).

b) Diskusi kelompok hasil jurnal yang dibuat dengan membandingkan contoh jurnal yang
ada

4. Peta Isu-isu dan pemikiran-pemikiran (5 menit)

Tunjukkan kepada para peserta peta (kertas lebar) untuk “Isu-isu dan pemikiran pemikiran”
yang ditempelkan di tembok. Sampaikan kepada mereka bahwa setiap kali mereka   menganggap
ada isu-isu yang perlu didiskusikan lebih lanjut selama forum terbuka pada hari terakhir
pelatihan, dapat menuliskannya pada kertas lebar tersebut. Mereka dapat melakukannya setiap
saat selama pelatihan. Mintalah peserta untuk menuliskan harapan harapan mereka mengenai
workshop/pelatihan pada peta tsb. Jelaskan bahwa akan disediakan waktu pada akhir sesi
untuk mendiskusikan isu-isu dan seberapa jauh harapan harapan mereka terpenuhi

Peserta dan fasilitator perlu diberi waktu untuk menuliskan jurnal belajar mereka pada akhir
kegiatan setiap hari, sebelum meninggalkan ruangan/sesi workshop. Fasilitator membacakan
jurnal mereka untuk menjadi contoh bagi para peserta. Selanjutnya fasilitator mengumpulkan
jurnal peserta dan memberikan tanggapan setiap hari.

Lampiran :

1. slide (powerpoint/transparansi)   “Belajar: Apa Belajar itu?”
2. slide (powerpoint/transparansi)   “Contoh Jurnal”
3. slide (powerpoint/transparansi)   “Manfaat Jurnal Belajar”
4. slide (powerpoint/transparansi)   “Refleksi”
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UNIT 1 : JURNAL BELAJAR



UNIT 2:

KURIKULUM
OPERASIONAL
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UNIT 2 :   KURIKULUM OPERASIONAL

UNIT 2 :

KURIKULUM OPERASIONAL
Waktu : 1 jam

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah No 22/1999, maka semua daerah memiliki kewenangan
menentukan arah kebijakan pendidikan.

Otonomi daerah juga diikuti dengan otonomi pendidikan dan salah satu realisasinyanya adalah
pengembangan kurikulum yang tidak lagi sentralistik. UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 36 ayat 2
menyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan
prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya
pada pasal 37 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matemati, ilmu pengetahuan alam, ilmu
pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan,
dan muatan lokal.

Dalam penyusunan kurikulum pendidikan dasar dan menengah pemerintah hanya menetapkan
kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan
sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/
madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah (Pasal 38 UU
No. 20 tahun 2003).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menyatakan bahwa kerangka dasar kurikulum adalah
rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam
penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan
dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Unit ini memberikan kepada peserta kesempatan untuk mengkaji secara rinci pedoman
penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sehingga diharapkan sekolah dan guru memahami
perannya masing-masing dalam rangka penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan.
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B. TUJUAN

• Memahami pengertian kurikulum secara umum

• Memahami Permen 22

• Menelaah tugas-tugas yang akan dilakukan oleh sekolah dan guru berkait dengan Peraturan
Menteri   22

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Peraturan Menteri Nomor 22 beserta lampirannya

• Kertas dan spidol

D. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN

1. Pengantar (10 menit)

Membicarakan butir-butir penting kegiatan pada unit 2. Menekankan akan pentingnya unit ini
sehubungan dengan konsekuensi-konsekuensi bagi guru dan sekolah.

2. Diskusi: Tentang Kurikulum (30 menit)

Setelah peserta dibagi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberi bahan bacaan
(Permen 22):

• Kelompok A membicarakan bagian Standar Isi (terdiri atas: Bab 1 Pendahuluan; Bab II
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum; Bab III Beban Belajar; Bab IV Kalender Pendidikan)

• Kelompok B membicarakan Standar Kompetensi dan Isi per mata pelajaran (kecuali kelas
awal)

Setiap kelompok menuliskan catatan-catatan penting temuannya dan saling bertukar informasi

1

10 menit

Pengantar

2

30 menit

Diskusi Tentang
Kurikulum

3

25 menit

Identifikasi Isu-Isu
yang Berhubungan
dengan Kurikulum
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UNIT 2 :   KURIKULUM OPERASIONAL

3. Identifikasi Isu-isu yang Berhubungan dengan Kurikulum (25 menit)

Setiap kelompok (kelompok A dan B) mendiskusikan hal-hal berikut:

• Setiap sekolah mengembangkan kurikulum:

- Apa yang harus dilakukan oleh sekolah?

• Guru mengembangkan pengalaman belajar dari kompetensi dasar:

- Sumber belajar apa yang bisa dipakai dan bagaimana memanfaatkan sumber belajar
tersebut pada siswa?

- Kapan kita harus mengembangkan indikator?

• Guru mengembangkan silabus:

- Komponen apa yang harus ada pada sebuah silabus?



UNIT 3:
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UNIT 3 : PEMETAAN KOMPETENSI

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Unit ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengkaji secara mendalam Kompetensi-
kompetensi yang termaktub dalam Standar Isi untuk mata pelajaran masing-masing. Pemahaman
yang lebih mendalam mengenai struktur dan isi Standar Isi akan dicapai melalui proses yang dikenal
dengan ‘Pemetaan Kompetensi dalam Standar Isi’ atau Standard Content Mapping/Scanning.

Tujuan dari pemetaan kompetensi adalah untuk membantu kita mendapatkan gambaran umum
yang menyeluruh tentang kompetensi-kompetensi yang dimuat dalam Standar Isi, serta untuk
menemukan cara mengorganisasikannya dengan baik.
Pemetaan dan pengorganisasian kompetensi-
kompetensi tersebut diperlukan supaya kita bisa
membuat perencanaan pembelajaran yang sistematis.

Proses pemetaan ini mencakup pengkajian
kompetensi secara mendalam dan pengembangan
tema-tema yang relevan dengan peserta didik dan
kompetensi yang diacu. Tema-tema ini diperlukan
untuk memberikan konteks bagi pembelajaran
sehingga kompetensi yang diajarkan tidak terkesan
sebagai pecahan-pecahan yang berdiri sendiri dan
tidak saling berhubungan. Selama ini setiap kompe-
tensi diajarkan secara terpisah. Melalui pemetaan
kompetensi ini, diharapkan dapat ditemukan konteks dimana kompetensi dapat diajarkan bersama
dengan tema sebagai ’payung pemersatu’ atau benang penghubung antar kompetensi.

Untuk tingkat SD, dengan status guru kelas yang mengampu semua mata pelajaran, pengor-
ganisasian kompetensi-kompetensi dalam tema-tema yang relevan bisa dilakukan antar bidang
studi. Sedangkan untuk tingkat SMP, pengorganisasian ini dilakukan di dalam satu mata pelajaran
dengan tidak menutup kemungkinan dihubungkan dengan mata pelajaran lain.

UNIT 3 :

PEMETAAN KOMPETENSI
Waktu : 2.5 jam
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Tidak semua kompetensi akan bisa masuk ke dalam suatu tema, dan guru sebaiknya tidak
memaksakan kompetensi masuk ke dalam satu tema kalau jelas tidak cocok. Kadang-kadang,
kompetensi harus diajarkan secara terpisah, dan tidak menjadi bagian dari suatu tema, misalnya
konsep-konsep matematik. Tema-tema memberikan cara mengorganisir sebagian besar dari
kompetensi-kompetensi.

Penting sekali kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan selangkah demi selangkah, dengan memberikan
waktu yang cukup untuk para peserta menyelesaikan setiap langkah. Fasilitator perlu memper-
kenalkan setiap langkah dari proses, dan memonitor kemajuan peserta pada waktu mereka
menyelesaikan setiap langkah.

B. TUJUAN:

• menghasilkan peta kompetensi untuk satu semester,

• menghasilkan tema-tema yang relevan,

• mengorganisir kompetensi-kompetensi dalam tema-tema yang relevan.

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• OHP/Slide Power Point untuk Unit 3

• Kertas lebar, gunting, lem, spidol

• Photo copy Standar Isi SD (semua mapel) dan SMP

Catatan:

• SD terbagi 6 kelompok, setiap guru mengerjakan Standar Isi dimana dia mengajar

• SMP mengerjakan Standar Isi untuk kelas 7, 8, dan 9

• Setiap peserta mengerjakan pemetaan kompetensi untuk semester yang sedang berjalan

D. LANGKAH- LANGKAH KEGIATAN

a. Sampaikan pada peserta bahwa mereka akan membuat peta kompetensi berbasis tema
yang akan menjadi dasar bagi perencanaan pembelajaran yang sistematis, logis, kontekstual,
dan bermakna.
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b. Peserta dibagi dalam kelompok-kelompok

• SD : peserta dibagi dalam kelompok-kelompok kelas

• SMP: sebaiknya diarahkan pada kelompok kelas 7, 8, dan 9

c. Sampaikan pada peserta bahwa mereka akan membuat peta kompetensi berbasis tema
yang akan menjadi dasar bagi perencanaan pembelajaran yang sistematis, logis, dan
kontekstual.

Instruksi Untuk SD

a. Gunting Standar Kompetensi. Standar kompetensi yang telah digunting diletakkan pada
bagian paling atas dari kertas lebar (Pencantuman SK ini sekedar sebagai pengingat bahwa
pembelajaran pada akhirnya bermuara pada standar kompetensi tersebut).

b. Peserta membaca baik-baik Standar Isi mata pelajaran IPS dan IPA serta mengkaji makna
dari standar kompetensi dan kompetensi-kompetensi dasar dari tiap mapel tersebut.

c. Peserta mencari kompetensi-kompetensi dasar IPS dan IPA yang bisa disatukan dalam
tema-tema tertentu (dari hasil eksplorasi tema) yang relevan. Proses ini akan menghasilkan
penggolongan KD-KD dalam unit-unit tema.

d. Tuliskan tema yang telah dipilih dan susunan KD-KD IPS dan IPA yang sesuai di bawah
tema tersebut.

e. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk Standar isi Bahasa Indonesia dan Matematika.

f. Kompetensi dasar yang dapat dimasukkan ke dalam beberapa tema diletakkan ditengah
(masuk kedalam lingkaran dan diberi anak panah kearah tema-tema yag sesuai).

g. Kompetensi dasar yang tidak dapat dimasuk ke dalam tema, sebaiknya diletakkan dibagian
bawah (sesuai gambar)

Instruksi untuk SMP

a. Gunting Standar Kompetensi. Standar kompetensi yang telah digunting diletakkan pada
bagian paling atas dari kertas lebar (Pencantuman SK ini sekedar sebagai pengingat bahwa
pembelajaran pada akhirnya bermuara pada standar kompetensi tersebut).

b. Peserta membaca baik-baik Standar Isi mata pelajaran sesuai mata pelajaranya serta
mengkaji makna dari standar kompetensi dan kompetensi-kompetensi dasar dari tiap
mapel tersebut.

c. Peserta mencari kompetensi-kompetensi dasar dalam mata pelajaran yang bisa disatukan
dalam tema-tema tertentu (dari hasil eksplorasi tema) yang relevan. Proses ini akan
menghasilkan penggolongan KD-KD dalam unit-unit tema.
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d. Kompetensi dasar yang dapat dimasukkan ke dalam beberapa tema diletakkan di tengah
(masuk kedalam lingkaran dan diberi anak panah ke arah tema-tema yag sesuai).

e. Kompetensi dasar yang tidak dapat dimasukan ke dalam tema, sebaiknya diletakkan di
bagian bawah (sesuai gambar)

Perhatikan diagram berikut
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UNIT4:

UNIT KHUSUS
MATA PELAJARAN

• Kelas Awal
• Bahasa Indonesia
• Bahasa Inggris
• IPS
• IPA
• Matematika
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UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN – KELAS AWAL

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Banyak mata pelajaran yang harus diajarkan setiap minggu di kelas. Baik sekolah maupun guru
harus mempertimbangkan bagaimana mata mata pelajaran tsb dijadwalkan. Sekolah harus
memutuskan mata mata pelajaran inti dan ekstra kurikuler apa yang akan diajarkan, dan berapa
jam setiap mata pelajaran akan diberi alokasi waktu. Kalau ada guru khusus, waktu mereka perlu
dialokasikan pada jadwal pelajaran

Perencanaan jadwal pelajaran harus dilakukan bekersjasama dengan kepala sekolah dan guru –
guru. Kemungkinan kemungkinan, alternative dan perhatian (concern)  perlu didiskusikan di tingkat
sekolah, dan guru-guru harus bekerja secara kooperatif untuk mengembangkan jadwal pelajaran
yang sesuai. Guru memerlukan jadwal yang realistis dan bisa digunakan dengan baik .

Perencanaan tematik untuk kelas awal tidak berarti bahwa guru-guru tsb tidak memerlukan jadwal
pelajaran, kenyataannya sebaliknya, sangat memerlukannya. Kalau guru tidak menyadari berapa
jam per minggu mereka harus mengajarkan mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, mereka
mungkin mengajarkannya dalam waktu yang lebih sedikit dari jam yang diperlukan. Dalam
pendekatan tematik, harus diberikan waktu yang cukup, sesuai dengan alokasi waktu yang
disediakan.

Bagian A :
Struktur Kurikulum dan
Penjadwalan

Waktu : 150 Menit

KELAS AWAL
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B. TUJUAN

• Mengidentifikasikan mata pelajaran yang akan diajarkan dalam jadwal pelajaran

• Mengetahui benar alokasi waktu yang direkomendasikan untuk setiap mata pelajaran dan
mempertimbangkan alaokasi waktu tsb pada waktu menyusun jadwal pelajaran

• Membuat jadwal pelajaran untuk kelas 1 atau kelas 2

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Penyajian power point/transparansi “ Struktur Kurikulum”

• Kertas Lebar

D. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN

1. Pendahuluan  (15 menit )

Fasilitator memberi penjelasan mengenai pentingnya jadwal pelajaran dan menginformasikan bahwa
setiap sekolah atau daerah memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan jadwal pelajaran.

a) Peserta mediskusikan bersama-sama dengan fasilitator :

• Mengapa mereka memerlukan jadwal pelajaran?

• Kapan harus disusun?

• Siapa yang harus memutuskan?

• Apa saja yang harus diperhatikan/isu-isu apa yang harus dipertimbangkan?

b) Tuliskan respon peserta di papan tulis untuk didiskusikan.

2. Diskusi mengenai mata-mata pelajaran (30 menit )

Fasilitator memperlihatkan beberapa contoh dari jadwal pelajaran yang berasal dari sekolah yang
berbeda. Peserta diajak melihat apa saja yang berbeda dari jadwal tersebut, kemudian dikelompok-
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kan menjadi beberapa kelompok dan mendiskusikan mata pelajaran apa saja yang menurut mereka
sebaiknya diberikan kepada siswa.

• Mengapa siswa harus belajar mata pelajaran tsb? (Ketentuan DEPDIKNAS, keputusan
sekolah)

• Mata mata pelajaran apa yang perlu waktu lebih banyak? Mengapa? ( DIKNAS, sekolah ,
berapa jam)

Fasilitator kemudian meminta kelompok melaporkan hasil diskusi. Fasilitator menambahkan
beberapa hal yang diperlukan)

3. Menyusun Jadwal Pelajaran (45 menit )

Contoh Jadwal Pelajaran
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4. Mendiskusikan hasil kelompok (30 menit )

a) Minta peserta saling melihat hasil kelompok lain, lihat format yang berbeda dari jadwal
pelajaran, tuliskan perbedaan perbedaan dan buat pertanyaan pertanyaan. Letakkan catatan
untuk masing masing meja.

b) Kelompok kembali ke mejanya, dan membaca catatan dari kelompok-kelompok lain. Mereka
perlu mendiskusikan pertanyaan pertanyaan dari catatan.

5. Hasil Akhir (30 menit )

Fasilitator meminta semua kelompok untuk melihat komentar dan saran saran dan melakukan
perbaikan/tambahan berdasarkan diskusi. Diskusikan secara pleno dengan fasilitator proses
penyusunan jadwal pelajaran dan hasil akhirnya
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Bagian B :
Pengembangan Membaca dan
Menulis Menggunakan Buku Besar

Waktu : 2.5 Jam

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Apakah membaca? Membaca adalah proses memabangun/mendapatkan makna dari teks tertulis.
Dalam membangun makna dari wacana tulis, pembaca mengkombinasikan apa yang dia ketahui
tentang dunia, topik dari wacana, struktur gramatika bahasa yang tertulis dalam teks, dan bagaimana
bahasa lisan berkaitan dengan huruf, huruf, kata kata, elemen elemen visual dan simbol simbol
pada halaman tsb.

Selama bertahun tahun ada argumentasi dan perbedaan pendapat mengenai pengajaran membaca.
Satu pendekatan, yang digambarkan sebagai “bottom up” menekankan bahwa mengenali simbol
(decoding) dan phonem, penekanan utama pada pengenalan kata dan alphabet adalah cara untuk
mengajarkan membaca. Aliran ini mendapat kritikan keras karena pandangannya yang sempit
mengenai apa membaca, dan karena kurangya penekanan pada pemahaman dan kurang mengenal
masukan yang dilakukan pembaca pada waktu membaca.

Pendekatan lain mencakup pengajaran membaaca “top down”,atau pendekatan bahasa utuh.
Makna ditekankan sebagai bagian yang terpenting dan mereka menentang penekanan pada phonem
atau pemecahan kode sebagai cara untuk belajar membaca. Pendekatan ini dikritik karena terlalu
percaya pada konteks dalam pengenalan kata dan gagal untuk mengenal pentingya mengajarkan
keterampilan phonemik

Akhir akhir ini, pengajaran membaca telah mengenal pentingya ke dua pendekatan, dan sekarang
mengarah ke kegiatan membaca dengan padangan yang lebih seimbang, termasuk pentingnya
menggunakan ke dua pendekatan tersebut.

Pendekatan seimbang untuk membaca termasuk:

• Menempatkan makna sebagai inti dari membaca
• Mengenal interaksi antara membaca dan menulis
• Mengenal pentingnya konteks dalam membaca
• Penekanan yang sama pada keterampailan keterampilan, tata bahasa dan phonemik
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B. BELAJAR MEMBACA

Anak anak mulai belajar tentang literasi jauh sebelum mereka masuk sekolah. Mereka datang ke
sekolah dengan pengalaman mengenal tanda, iklan di televisi, tulisan-tulisan dalam kemasan
makanan, dan pengalaman dengan surat surat dan surat kabar yang dibaca orang tua mereka.
Tulisan tulisan di lingkungan anak anak memberikan kepada mereka kesadaran bagaimana literasi
digunakan di masyarakat. Kesadaran ini adalah salah satu pengalaman yang paling penting yang

dibawa anak ke sekolah.

Walaupun demikian, dari bukulah anak
dapat memperoleh pengalaman literasi
yang paling kaya dan bermanfaat. Buku
memberikan kaitan yang penting di
antara belajar membaca dan belajar
berbicara.

Buku yang baik menuntut anak anak
mendapatkan makna dari bacaan, mena-
rik pengalaman dari cerita cerita dan,
sajak/rhymes, dan tentu saja, dari kata
kata yang ada. Buku buku ini memung-
kinkan anak membangun jenis jenis
pengalaman membaca yang mereka

perlukan pada saat pengenalan pertama dengan bahan bacaan di sekolah.

Menggunakan Buku besar adalah cara yang efektif dan memberikan motivasi dalam mengajar
membaca di kelas awal. Buku besar memiliki ukuran yang besar, dengan gambar dan warna yang
cerah dan menarik, kalimat-kalimat yang sederhana, sering berulang, tetapi yang terpenting,
menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Buku besar dapat digunakan sebagai
fokus untuk mengajarkan keterampilan membaca, seperti membaca untuk mengetahui makna,
membaca dalam konteks, menganal makna kata, kegiatan memecahkan kata dan bunyi, tata bahasa
dasar, tanda baca dsb.

Selama melaksanakan unit ini, guru akan menggunakan Buku Besar dan mendemonstrasikan
penggunaannya di kelas. Perlu waktu dan usaha keras untuk membuat buku besar ini, tetapi akan
merupakan sumber belajar yang penting dan dapat digunakan berkali-kali di kelas. Anak anak
mungkin ingin mendengarkan dan ikut membaca cerita berkali kali, dan akan sering membacanya
sendiri pada waktu Buku Besar dipajangkan.

Jenis pendekatan membaca ini dikenal sebagai “Membaca Bersama”. Penjelasan tambahan mengenai
“Membaca Bersama” dicantumkan pada akhir unit ini.
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C. TUJUAN

• Berpartisipasi dalam Membaca Bersama

• Mengenal keterampilan membaca dan strategi yang dikembangkan dalam pengalaman
Membaca Bersama

• Menyelesaikan kegiatan membaca dari Buku Besar

• Membuat Buku Besar yang berkaitan dengan tema, berisi teks yang terstruktur baik, dan
ilustrasi yang tepat

• Mendemonstrasikan Membaca Bersama dari Buku Besar.

D. SUMBER SUMBER DAN MEDIA

• Buku Besar (asli atau buatan sendiri)

• Kartu kata yang ditulis kata – kata kunci atau kalimat kalimat dari cerita.   Setiap kelompok
diberikan kelompok kartu yang berbeda

• Karton/kertas Zigzag ( kertas panjang dilipat lipat untuk membuat zigzag)

• Kertas lebar Manila, warna putih untuk kulit Buku Besar/kalender besar bekas

• Kertas foto copy

• Lem, Gunting

• Bahan bahan bekas: Majalah, kain perca

• Marker, spidol, crayon, Benang wool hitam

E. LANGKAH LANGKAH KEGIATAN
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1. Diskusi Pengantar (15menit)

a) Bagilah peserta menjadi 4 kelompok ( atau lebih ). Dalam kelompok mereka berbagi
pengalaman apa yang sudah mereka lakukan selama ini untuk kegiatan membaca menulis
permulaan di sekolah masing masing. Mereka mendiskusikan bagaimana mengajar membaca
dan sumber utama yang digunakan.

b)    Fasilitator memimpin diskusi kelompok dan menuliskan kata kata kunci dan isu isu di
papan tulis.

2. Simulasi menggunakan Buku Besar (45 menit)

a. Fasilitator melakukan modeling membaca
Buku Besar kepada peserta seperti yang
dilakukan di kelas. Sambil mempertunjukkan
Buku Besar, fasilitator membaca certia dan
peserta secara atkif terlibat dalam proses.
Fasilitator meminta peserta untuk menebak
cerita dengan melihat sampul buku dan
mendiskusikannya. Kemudian fasilitator
membaca buku dengan memperhatikan
intonasi, ekspresi, dan mengajak peserta
untuk ikut bergabung (membaca). Fasilitator harus tetap menjaga komunikasi dua arah
dengan peserta dan kontak mata sangat penting dilakukan.

b) Fasilitator menunjukkan beberapa kata/kalimat dari cerita pada kartu kata dan minta
peserta mengatur kartu kartu kata dalam urutan yang benar untuk membuat cerita .
Fasilitator kemudian memberikan beberapa kartu kata kepada kelompok dan meminta
mereka mengatur menjadi kalimat kalimat yang benar. Setiap kelompok mendapat kalimat
yang berbeda untuk disusun. Fasilitator kemudian meminta kelompok meletakkan kalimat
kalimat di papan tulis sesuai dengan urutan cerita

c) Setelah semua kalimat ditempelkan di papan tulis, kelas membaca cerita dipimpin oleh
fasilitator. Perhatikan kalau ada kalimat yang tidak urut. Setelah selesai, fasilitator mengambil
kartu kartu dari papan tulis.

d) Fasilitator memberi semua peserta kertas zigzag, dan mereka harus menceritakan kembali
cerita melalui tulisan. Mereka dapat menggambar terlebih dahulu sebelum menuliskan
kata-kata. Contoh buku zigzag terlihat di bawah ini
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3. Diskusi (15 menit)

a) Kelompok mendiskusikan apa yang telah mereka lakukan.   Diskusikan penggunaan bahasa
dalam buku, bagaimana fasilitator membaca, kesiapan untuk membaca, intonasi, ekspresi
dan bagaimana mereka merasakan sebagai siswa. Keterampilan berbahasa apa yang
dikembangkan dari kegiatan kegiatan? Tuliskan hasil diskusi pada kertas lebar dan kumpulkan
untuk didiskusikan bersama.

b)   Fasilitator merangkum semua hasil hasil diskusi Fasilitator menekakan pentingya penggunaan
gambar gambar, sifat teks yang sederhana dan berulang, dan bagaimana gambar dan konteks
dari teks membantu siswa memahami makna dari bacaan yang ada.

4. Membuat Buku Besar (2 jam 30 menit)

a) Fasilitator menunjukkan kepada peserta buku besar sebagai contoh, sehingga mereka
dapat mencontohnya. Diskusikan ciri ciri buku, misalnya: tata letak (layout), cetakan harus
besar dan jelas, pilihan kata kata, gaya teks, dan sebagainya.

b) Di dalam kelompok, peserta membuat draft cerita untuk dijadikan sebuah buku besar.
Banyaknya halaman dibatasi 8 halaman dan harus berkaitan dengan tema yang dipilih dari
scan kurikulum pada pelatihan sebelumnya. Peserta perlu menuliskan draft cerita yang
sederhana. Harus diperhatikan penggunaan kata-kata yang sesuai dengan siswa. Setelah
selesai, didiskusikan di dalam kelompok sebelum diperlihatkan kepada fasilitator.

c) Dengan menggunakan variasi bahan bahan yang tersedia, masing-masing peserta membuat
Buku Besar yang akan disimpan sebagai sumber belajar di kelas. Setiap peserta menggunakan
kata-kata atau kalimat yang telah didiskusikan sebelumnya, namun diberi kebebasan untuk
menggunakan atau menggambar sendiri. Fasilitator membimbing mereka dalam menyele-
saikan pekerjaannya dan memberi masukan apabila diperlukan.

5. Diskusi (30 menit)

a) Setelah selesai, semua kelompok meletakkan
buku besar mereka di meja dan peserta dapat
berkeliling melihat buku buku tsb dan berbagi
pikiran dalam diskusi kelas. Fasilitator mem-
berikan beberapa masukan dalam diskusi.
Diskusikan juga beberapa kesulitan yang
mereka temui selama proses pembuatan
buku.
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b) Apabila ada waktu, setiap peserta dapat membaca bukunya masing-masing di depan teman
kelompoknya. Fasilitator meminta satu atau dua orang ke depan untuk membacakan
buku ceritanya.
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F. BAHAN UNTUK PESERTA

TIP MEMBUAT BUKU BESAR

• Buatlah cerita dengan topik yang menarik dan dekat dengan pengalaman anak. Buku yang
berisi cerita sesuai dengan topik dapat dipergunakan oleh guru pada saat mengajar topik
yang berkaitan dan dipakai berulang ulang untuk kegiatan membaca dan menulis.

• Tujuan membuat buku besar ini adalah agar guru dapat menggunakannya sebagai bahan
acuan dalam kegiatan menulis dan membaca di kelas. Oleh sebab itu, kata atau kalimat
yang dipergunakan haruslah sederhana sesuai dengan kebutuhan siswa, misalnya dengan
menggunakan kata atau kalimat berulang.

- Aku melihat ular, dan ular melihat aku. Di mana ular?

- Aku melihat monyet, dan monyet melihat aku. Di mana monyet?

- Aku melihat burung, dan burung melihat aku. Di mana burung?

• Kata – kata yang digunakan dapat disesuaikan dengan tingkat kelas, namun dapat dimasukkan
pengulangan kata atau kalimat

• Usahakan agar gambar yang dibuat membantu pemahaman anak terhadap cerita atau
kalimat yang ada sehingga siswa terbantu dalam kegiatan membaca. Dapat pula ditambahkan
dengan hal-hal menarik seperti ditambahkannya variasi lain seperti tebak gambar dengan
diberikan kertas kecil untuk menutup gambar tertentu.

• Ukuran tulisan haruslah cukup besar untuk dibaca, dan sederhana, tidak terlalu banyak
variasi dalam bentuk. Variasi bentuk huruf dapat digunakan untuk judul saja.

• Untuk siswa kelas awal, berikan kata-kata yang sederhana dan tidak banyak jumlahnya,
justru gambar yang harus diperbanyak.

• Cobalah membuat buku yang sangat menarik agar siswa tertarik untuk membacanya
sendiri atau bersama-sama dengan guru.

APA YANG DAPAT DILAKUKAN DENGAN BUKU BESAR?

( Ide Untuk Kegiatan Belajar Mengajar)

• Baca cerita di depan kelas sambil menunjuk kata sehingga siswa dapat melihat bacaan
yang diucapkan.

• Baca cerita dengan perlahan, diskusikan gambar yang ada, berikan pertanyaan mengenai
apa yang ada di halaman buku yang sedang kita baca, ajukan masalah. Ajak siswa untuk
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memprediksi apa yang akan terjadi kemudian. Baca lagi, dan minta seluruh siswa untuk
mengikuti.

• Tutup beberapa kata kunci dengan kertas di atasnya, minta mereka menebak.
Misalnya: Aku melihat burung, burung melihat aku. Dimana burung?

                                 Aku ——— monyet, monyet ———— aku.   Dimana ———?

• Gunakan kata – kata yang ada, yang ditulis di kartu, dan meminta anak untuk menggunakan
kata-kata yang ada tersebut ( untuk kegiatan di atas )

• Setelah membaca beberapa kali dan siswa mengetahui ceritanya, ajak mereka untuk
mnyusun kalimat acak yang hasilnya sama dengan cerita di buku.

• Minta siswa untuk membuat buku dengan menuliskan cerita kembali. Guru dapat
menuliskan kata-kata kunci untuk membantu kegiatan.

• Ganti cerita, namun tidak terlalu berbeda. Misalnya :

- Aku melihat burung, burung melihat aku. Di mana burung?

Menjadi

Aku melihat polisi. Polisi melihat aku. Di mana Polisi?

• Pakailah buku yang ada untuk memperkenalkan konsep lain, misalnya matematika.

- jumlah binatang, besar kecil, di atas / di bawah

• Ajak siswa untuk membuat cerita baru atau membuat buku baru dengan cerita dari
siswa. Guru kemudian menuliskan kata-katanya dan siswa diberi kesempatan untuk
menggambar .
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A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Kurikulum (Standar Isi) mata pelajaran bahasa Indonesia pumpunan utamanya pada kemampuan
siswa dalam berbahasa baik lisan maupun tulis (berbicara, menyimak, membaca, dan menulis).
Dengan demikian siswa diharapkan mampu memahami dan menciptakan berbagai teks baik untuk
kebutuhan berbahasa lisan maupun tulis. Setiap teks memiliki potensi komunikatif yang ingin
dicapai, struktur, dan ciri-ciri kebahasaan. Oleh karena itu, sebelum para guru dapat membelajarkan
siswa di sekolah untuk terlibat aktif dalam pemahaman dan penciptaan teks, para guru perlu
berlatih memahami dan mampu menciptakan berbagai jenis teks.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan dalam sesi ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan
sebagai berikut:

• mengenal berbagai jenis teks

• memahami tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan berbagai jenis teks

• menciptakan berbagai teks sederhana

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Contoh berbagai jenis teks (koran, majalah, dan yang lain)

• Kertas dan spidol

• Gunting

• Lem

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN

A. Pengembangan Teks

Waktu : 3.5 Jam

BAHASA INDONESIA
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1. Pengantar (15 menit)

Fasilitator menjelaskan manfaat teks lisan maupun tulis dalam pembelajaran BI (15 menit)

2. Pemahaman Teks (30 menit)

Peserta dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi satu jenis teks. Mereka membaca
dan memahami teks dengan menjawab pertanyaan serta menceritakan kembali dengan bahasa
sendiri kepada kelompok lain.

3. Analisis Teks ( 45 menit)

a. Peserta dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok menerima bermacam-macam teks
dan melakukan aktivitas pengamatan.

b. Tiap kelompok menganalisis teks yang sudah dibaca. Dalam analisis peserta menemukan
tujuan komunikatif teks, struktur teks, dan ciri kebahasaan masing-masing teks. Hasil
ditulis dan dilaporkan atau dipajang.

d. Peserta berbelanja ide dengan berkeliling melihat hasil dari kelompok lain dan memberikan
umpan balik.

e. Fasilitator memberikan penguatan tentang tujuan, struktur dan ciri kebahasaan teks secara
umum.

f. Peserta memperbaiki hasil kerja kelompok.
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4. Penciptaan Teks (75 menit)

Peserta menulis teks secara individu. Teks dikaitkan dengan tema yang telah dipilih dalam pemetaan
kurikulum (curriculum scan). Hasil teks ditukar dengan peserta lain untuk mendapat masukan. Teks
diperbaiki dan dipajangkan.

5. Umpan Balik ( 30 menit)

Peserta berbelanja ide dengan berkeliling melihat hasil dari kelompok lain dan memberikan umpan
balik.

6. Refleksi (15 menit)

a) Para peserta secara individual merefleksikan pengalaman belajarnya hari ini.

b) Para peserta menuliskan hal-hal yang menarik, menantang, membingungkan, dan ingin
dipelajari lebih lanjut.
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E. BAHAN UNTUK PESERTA

Lembar Kerja

Tugas Kelompok

a. Baca dan pahami teks-teks berikut dan jelaskan atau ceritakan dengan bahasa Anda sendiri
kepada kelompok lain!

b. Diskusikan dalam kelompok untuk menemukan tujuan komunikatif, struktur, dan ciri
kebahasaan dari setiap jenis teks! Laporkan atau pajangkan hasilnya untuk diketahui yang
lain!

c. Buatlah teks sesuai dengan struktur dan ciri-ciri di atas!

Jenis Teks

Wacana Bahasa Indonesia

NARASI
Tujuan

Wacana narasi biasanya bertujuan menceritakan suatu cerita yang menghibur, memberikan
informasi atau inspirasi. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ialah keberadaan tokoh,
urutan ruang, urutan peristiwa dan urutan waktu.

Fitur Bahasa

• Narasi biasanya dimulai dengan orientasi memperkenalkan seting (tempat peristiwa dan
tokoh-tokoh) untuk memberikan latar belakang informasi.

• Badan narasi adalah suatu rangkaian peristiwa, yang diselingi beberapa komplikasi
(masalah). Kadang-kadang ada beberapa rangkaian komplikasi, disertai dengan subplot
untuk menambahkan humor atau ketegangan/suspens, atau untuk mengembangkan plot
utama.

• Komplikasi-komplikasi dipecahkan pada akhir (suatu pemecahan). Sering, tokoh utama
menerima perubahan keadaan, dan tokoh-tokoh lain mungkin mengalami perubahan positif
dalam   perilaku atau kepribadian.

• Narasi seringkali, meskipun tidak selalu, ditulis dalam past tense (Bahasa Inggris) dan
dapat ditulis dalam bentuk orang pertama (saya, kami) atau orang ke tiga (dia, mereka).
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Contoh Narasi

Naratif mencakup: novel, sandiwara, legenda dan mitos, cerita fantasi, naskah drama, naskah
cerita radio atau TV, cerita pendek dan beberapa puisi.

DESKRIPSI
Tujuan

Deskripsi bertujuan melukiskan atau menggambarkan objek atau suasana. Beberapa hal penting
yang perlu diperhatikan ialah kedetilan atau kerincian.

Fitur Bahasa

• Deskripsi biasanya dimulai dengan orientasi atas objek atau suasana untuk memberikan
latar belakang informasi.

• Badan deskripsi adalah kedetilan objek dan suasana. Biasanya diawali dengan bagian lebih
besar menuju bagian lebih kecil atau sebaliknya.

• Deskripsi seringkali, meskipun tidak selalu, ditulis dalam present tense (Bahasa Inggris).
Dalam bahasa Indonesia banyak ditulis dengan kejadian saat ini terjadi. Selain itu, deskripsi
banyak didominasi kata ganti, baik kata orang maupun benda.

Contoh Deskripsi

Deskripsi biasanya menyatu dengan narasi. Beberapa contoh tulisan tersebut mencakup: novel,
sandiwara, legenda dan mitos, cerita fantasi, naskah drama, naskah cerita radio atau TV, cerita
pendek dan beberapa puisi.

EKSPOSISI
Tujuan

Tujuan suatu eksposisi adalah memberi informasi kepada pembaca, pendengar atau penonton,
untuk memahami padangan penulis atau pembicara.

Fitur Bahasa

• Eksposisi biasanya dimulai dengan beberapa latar belakang informasi mengenai topik
tersebut.

• Pernyataan tersebut disertai dengan suatu rangkaian data, bukti, dan informasi lain yang
mendukung pandangan penulis atau pembicara.

• Eksposisi dapat diakhiri dengan pernyatan yang menyatakan padangan penulis.
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• Eksposisi biasanya ditulis dengan menggunakan kata penghubung biasa, seperti ...... untuk
mengaitkan informasi

Contoh Eksposisi

Contoh eksposisi ditemukan dalam berita, tajuk/editorial surat kabar, artiekel surat kabar, dan
surat pembaca.

ARGUMENTASI
Tujuan

Argumentasi bertujuan meyakinkan kepada pembaca, pendengar atau penonton, untuk setuju
dengan padangan penulis atau pembicara. Wacana ini juga dapat berupa memberikan respon/
tanggapan pribadi mengenai teks, atau pertunjukan seperti sandiwara, buku, konser, film,
tayangan TV, turis resort, CD atau video.

Fitur Bahasa

• Suatu eksposisi biasanya dimulai dengan pernyataan posisi yang menyatakan pandangan
penulis atau pembicara. Beberapa latar belakang informasi mengenai topik tsb. dapat pula
dimasukkan. Biasanya dimulai dengan latar belakang informasi, yang memberikan
informasi dasar seperti penulis dan penerbit (buku), tokoh tokoh utama dan sutradara
(film), aktor-aktor utama, penulis skenario, stasiun TV, waktu dan tanggal (tayangan TV),
tempat dan pemain (konser).

• Pernyataan posisi ini disertai dengan suatu rangkaian argumen yang mendukung pandangan
penulis atau pembicara.  Argumen dinyatakan dengan cara logis, dan kadang-kadang
pendapat diungkapkan seakan akan fakta.

• Argumentasi diakhiri dengan pernyatan posisi yang tegas, yang menyatakan lagi padangan
penulis

• Argumentasi biasanya ditulis dalam present tense (Bahasa Inggris), menggunakan kata
penghubung yang kontras seperti oleh karena itu, atau meskipun demikian untuk mengkaitkan
argumen.

Contoh Argumentasi

Contoh argumentasi ditemukan dalam tajuk/editorial surat kabar, esai, artikel surat kabar,
surat pembaca, dan yang lain.
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PERSUASI
Tujuan

Tujuan teks persuasi adalah meyakinkan kepada pembaca, pendengar atau penonton, untuk
bertindak dengan cara tertentu dan setuju dengan padangan penulis atau pembicara.

Fitur Bahasa

• Suatu persuasi biasanya dimulai dengan pernyataan posisi yang menyatakan pandangan
penulis atau pembicara. Beberapa latar belakang informasi mengenai topik tsb dapat pula
dimasukkan.

• Pernyataan posisi ini disertai dengan suatu rangkaian argumen yang mendukung pandangan
penulis atau pembicara.  Argumen dinyatakan dengan cara emosional, atau persuasif, dan
kadang-kadang pendapat diungkapkan seakan-akan faktual.

• Persuasi diakhiri dengan pernyatan posisi yang tegas, yang menyatakan lagi padangan
penulis

• Persuasi biasanya ditulis dalam present tense (Bahasa Inggris), menggunakan kata
penghubung kontras seperti oleh karena itu, atau meskipun demikian  untuk mengkaitkan
argumen.

Contoh Persuasi

Contoh persuasi ditemukan dalam advertensi (iklan), tajuk/editorial surat kabar, pidato politik,
beberapa program dan artikel tentang affair yang sedang hangat, surat pembaca, serta pamflet.
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B. Pengembangan Pengalaman Belajar

Waktu: 4 jam

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Kurikulum bahasa Indonesia berorientasi pada penguasaan kompetensi berbahasa. Kompetensi
ini merupakan kemampuan memahami dan menciptakan berbagai bentuk teks, baik lisan maupun
tulis. Untuk mencapai penguasaan guru dalam pembelajaran yang sistematis dan pencapaian tujuan
yang lebih optimal, diperlukan kreativitas mengembangkan pengalaman belajar. Sesi ini menawarkan
optimalisasi kreatif tahapan dan langkah pembelajaran yang dapat membimbing siswa mencapai
kompetensi.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan, peserta diharapkan dapat:

• menjelaskan manfaat pengembangan pengalaman belajar;

• mengeksplorasi pengalaman belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan berbagai
macam sumber secara efektif dan kreatif dalam proses pembelajaran.

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Handout

• Kertas dan spidol

• Alat   peraga simulasi: gambar
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1. Pengantar (15 menit)

Fasilitator menjelaskan penekanan atau orientasi pelajaran BI dan manfaat kegiatan mengem-
bangkan pengalaman belajar (15 menit).

2. Simulasi Mengajar (60 menit)

a. Dalam simulasi mengajar ini, fasilitator berperan sebagai guru dan peserta sebagai siswa.
Fasilitator menyimulasikan pengajaran yang menggambarkan pengembangan pengalaman
belajar BI sampai memperoleh hasil belajar (45 menit).

b. Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi tentang manfaat mengembangkan pengalaman belajar
(15 menit).

3. Eksplorasi Pengalaman Belajar (90 menit)

a. Setiap peserta mengeksplorasi diri secara kreatif dalam mengembangkan pengalaman
belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang sangat beragam, misalnya: media massa,
buku paket, foto, gambar, dan yang lain (30 menit).

b. Peserta secara berkelompok mendiskusikan pengalaman belajar yang telah dibuat (15
menit)

c. Peserta mengembangkan pengalaman belajar menjadi skenario belajar (30 menit).

d. Peserta secara berkelompok menentukan lima skenario belajar yang menarik (15 menit).
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4. Umpan Balik (60 menit)

Diskusi pleno oleh fasilitator tentang aktivitas dan hasil eksplorasi pengalaman belajar yang
diarahkan pada karakteristik pembelajaran BI.

5. Refleksi (15 menit)

a. Peserta secara individual merefleksikan pengalaman belajarnya pada topik yang bersang-
kutan.

b. Peserta menuliskan hal-hal yang menarik, menantang, membingungkan, dan ingin dipelajari
lebih lanjut.
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A. Pengembangan Teks

Waktu : 4 Jam

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Menurut Standar Isimata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Inggris beorientasi pada wacana (dis-
course). Siswa diharapkan siswa mampu memahami dan menciptakan berbagai teks baik lisan
maupun tulis. Setiap teks pada dasarnya mempunyai tujuan komunikatif yang ingin dicapai, struktur
dan ciri-ciri kebahasaan yang khas. Oleh karena itu, sebelum para guru dapat membelajarkan
siswa di sekolah untuk terlibat aktif dalam pemahaman dan penciptaan teks, mereka perlu berlatih
untuk memahami dan menciptakan berbagai jenis teks.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan dalam sesi ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan
sebagai berikut:

• mengenal berbagai jenis teks

• memahami tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan berbagai jenis teks

• menciptakan berbagai teks sederhana

C. BAHAN-BAHAN/SUMBER

• Contoh berbagai jenis teks

• Kertas dan spidol

• gunting
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1. Pengantar (15 menit)

Fasilitator menjelaskan penekanan atau orientasi yang ada pada kurikulum Bahasa Inggris,
yaitu memahami dan menciptakan teks. (15 menit)

2. Pemahaman Teks (60 menit)

Peserta dibagi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok diberi beberapa jenis teks.
Mereka membaca dan memahami teks dan menjawab pertanyaan atau menceritakan kembali
dengan bahasa sendiri kepada kelompok lain.

3. Analisis teks ( 60 menit)

 a) Tiap kelompok menganalisis teks yang sudah dibaca. Dalam analisis siswa menemukan
tujuan komunikatif teks, struktur teks, dan ciri kebahasaan masing-masing teks yang pal-
ing dominan. Hasil ditulis dan dilaporkan atau dipajang.

b) Peserta berbelanja ide dengan berkeliling melihat hasil dari kelompok lain dan memberikan
umpan balik.

c) Fasilitator memberikan penguatan tentang tujuan, struktur dan ciri kebahasaan teks secara
umum.

d) Peserta memperbaiki hasil kerja kelompok.

4. Menciptakan teks tertulis (75 menit)

Peserta menulis teks secara individu. Teks dikaitkan dengan tema yang telah dipilih dalam
pemetaan kurikulum (curriculum scan) dan tujuan serta ciri kebahasaan teks yang paling dominan.
Hasil teks ditukar dengan peserta lain untuk mendapat masukan. Teks diperbaiki, disusun dan
dipajangkan sebagai majalah dinding.
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5. Umpan balik ( 30 menit)

Peserta berbelanja ide dengan berkeliling melihat hasil dari kelompok lain dan memberikan
umpan balik.

6. Refleksi (15 menit)

a) Para peserta secara individual merefleksikan pengalaman belajarnya hari ini.

b) Para peserta menuliskan hal-hal yang menarik, menantang, membingungkan, dan ingin
dipelajari lebih lanjut.
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E. BAHAN UNTUK PESERTA

Lampiran

Lembar Kerja

Tugas kelompok
1. Baca dan pahami teks-teks berikut dan jelaskan atau ceritakan isinya dengan bahasa Anda

sendiri kepada kelompok lain.

2. Diskusikan dalam kelompok untuk menemukan tujuan komunikatif, struktur, dan ciri
kebahasaan yang paling dominan serta tujuan dari setiap jenis teks. Laporkan atau pajangkan
hasilnya untuk diketahui yang lain.

3. Buatlah teks sesuai dengan tujuan struktur dan ciri-ciri di atas.
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Jenis Teks :  ______________________________

Tujuan komunikatif :

Kerangka/ struktur :

Ciri kebahasaan :

Jenis Teks :  ______________________________

Tujuan komunikatif :

Kerangka/ struktur :

Ciri kebahasaan :
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Jenis Teks :  ______________________________

Tujuan komunikatif :

Kerangka/ struktur :

Ciri kebahasaan :

Jenis Teks :  ______________________________

Tujuan komunikatif :

Kerangka/ struktur :

Ciri kebahasaan :
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Jenis Teks :  _____________________________

Tujuan komunikatif :

Kerangka/ struktur :

Ciri kebahasaan :

Jenis Teks :  ______________________________

Tujuan komunikatif :

Kerangka/ struktur :

Ciri kebahasaan :
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Jenis Teks :  ______________________________

Tujuan komunikatif :

Kerangka/ struktur :

Ciri kebahasaan :
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B. Siklus dan Tahapan Pembelajaran

Waktu : 4 Jam

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Kurikulum bahasa Inggris berbasis kompetensi berorientasi pada penguasaan kompetensi wacana.
Kompetensi ini merupakan kemampuan memahami dan menciptakan berbagai bentuk teks baik
lisan maupun tulis. Untuk menuju penguasaan berbagai jenis teks ini diperlukan langkah pembela-
jaran yang sistematis sehingga pencapaian tujuan lebih optimal. Sesi ini menawarkan siklus, tahapan
dan langkah pembelajaran yang dapat memmbimbing siswa mencapai kompetensi wacana.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan dalam sesi ini, peserta diharapkan dapat   :

• Menjelaskan siklus, tahapan dan langkah pembelajaran bahasa Inggris

• Menjelaskan maksud/tujuan langkah-langkah pembelajaran bahasa Inggris

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Handout

• Kertas dan spidol

• Alat peraga simulasi: gambar
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1. Pengantar (15 menit)

Fasilitator menjelaskan penekanan atau orientasi yang ada pada kurikulum 2004 (15 menit)

2. Simulasi mengajar (90 menit)

Dalam simulasi mengajar ini, fasilitator berperan sebagai guru dan peserta sebagai siswa.
Fasilitator mensimulasikan pengajaran yang menggambarkan siklus pembelajaran lisan
maupun tulis dengan 4 tahapan untuk masing-masing siklus.

3. Diskusi (60 menit)

4. Umpan balik (30 menit)

Fasilitator menjelaskan siklus, tahapan dan kegiatan pembelajaran.

5. Refleksi (15 menit)

a) Para peserta secara individual merefleksikan pengalaman belajarnya hari ini.

b) Para peserta menuliskan hal-hal yang menarik, menantang, membingungkan, dan ingin
dipelajari lebih lanjut.



P A K E T  P E L A T I H A N  3 73

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN – BAHASA INGGRIS

Lampiran

Tahapan dan Siklus Pembelajaran

Tujuan akhir pembelajaran bahasa Inggris adalah mengembangkan kompetensi peserta didik untuk
berkomunikasi lisan maupun tulis. Karenanya proses belajar-mengajar disarankan menerapkan
siklus lisan dan siklus tulis. Setiap siklus melalui empat tahapan sebagaimana terlihat dalam Dia-
gram 3 di bawah ini. Satu tahap bisa memerlukan waktu sekitar 4 X 180 menit sehingga empat
tahap dan dua siklus tersebut membutuhkan waktu ± 8 X 180 menit.

Diagram 3 :   Tahap dan siklus pembelajaran (Hammond et al. 1992:17)

Penjelasan masing-masing tahapan sebagai berikut.

1. Building Knowledge of Field

Bagian pertama disebut Building Knowledge of Field  (BKF) yang kegiatannya meliputi talking
atau membicarakan topik yang akan dibahas. Kegiatan ini bersifat interaktif antara guru dan
peserta didik, peserta didik dan peserta didik sehingga keterampilam listening dan speaking di
mulai di sini. Misalnya, membicarakan makanan yang paling dikenal peserta didik seperti nasi



UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN – BAHASA INGGRIS

P A K E T  P E L A T I H A N  374

goreng. Guru dapat meminta peserta didik untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kosa
kata yang diperlukan untuk membuat nasi goreng, mulai dari kata benda, kata kerja dan tata
bahasa yang digunakan untuk teks ini, misalnya imperative . Kegiatan belajar membuka kamus
dapat dilakukan di sini, demikian pula conjunctions sederhana dapat dikenalkan seperti and,
then, after that, finally dsb. karena kata-kata tersebut fungsional. Unsur budaya dibicarakan di
tahap ini

2. Modelling of Text

Pada tahap Modelling of Text (MT) ini guru menyajikan teks conversations, misalnya, antara
ibu dan anak yang sedang memasak di dapur yang melibatkan petunjuk dan prosedur, memesan
makanan di restoran, meminta tolong kepada pelayan toko yang sederhana dan relevan dengan
kehidupan anak. Di sini kegiatan mendengarkan dominan. Teks tulis seperti resep juga dikenalkan
pada tahap ini dengan menggunakan bahasa yang khas resep; artinya, tanpa basa-basi kesantunan,
padat, ringkas dan bentuk dan unsur teksnya cenderung tetap, yakni: judul, bahan, cara memasak,
cara menghidangkan. Pada tahap ini kegiatan reading menjadi dominan.

3. Joint Construction of Text

Joint Construction of Text (JCT) berarti peserta didik secara bersama-sama, misalnya dalam
kelompok atau berpasangan, menciptakan conversation sederhana mengenai cara membuat
makanan dan kemudian dapat menyusun resep makanan yang mereka bicarakan bersama-
sama. Pada tahap ini diharapkan mereka telah dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman
pada tahap BKF dan MT sehingga mereka dapat mencontoh dan memodifikasi contoh-contoh
tersebut untuk diterapkan dalam konteks resep yang baru. Di sini kegiatan berbicara domi-
nant. Pada siklus tulis, kegiatan menulis bersama menjadi dominan.

4. Independent Construction of Text

Pada tahap Independent Construction of Text (ICT) ini peserta didik diharapkan mampu
melakukan conversation atau monolog yang melibatkan tindak tutur yang digunakan dalam
teks prosedur dalam konteks yang baru secara mandiri atau spontan. Misalnya, seorang peserta
didik dapat memberi penjelasan kepada temannya tentang bagaimana membuat bakmi goreng
dalam conversation yang terkadang melibatkan monolog sehingga ia perlu menggunakan con-
junctions. Terbuka kemungkinan bagi peserta didik untuk membicarakan topik yang baru sebagai
pengembangan dari apa yang sudah dipelajarinya.

Dalam hal teks tulis, peserta didik diharapkan mampu menulis, misalnya, resep masakan yang
disukainya secara mandiri dengan menggunakan tata bahasa dan tata tulis yang sudah dipelajarinya.
Hasil tulisan tersebut harus dapat difahami oleh pembacanya dengan baik. Peserta didik dapat



P A K E T  P E L A T I H A N  3 75

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN – BAHASA INGGRIS

saling bertukar resep atau menempelkan resep-resep mereka di dinding dengan diberi ilustrasi
gambar. Peserta didik diharapkan merasa bangga akan hasil karyanya dan mempublikasikannya di
ruang kelas. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap senang menulis dan tidak malu
mempublikasikan tulisan.
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Fokus Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Waktu : 3.5 Jam

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Sesi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengkaji secara rinci tentang kemampuan
dan keterampilan memperoleh informasi (information skills) dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan
Sosial.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari
SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan
generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS me-
muat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik
diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab,
serta warga dunia yang cinta damai.

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan
masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Mata pelajaran IPS dirancang untuk
mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi
sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. Tanpa bekal kemampuan
dan keterampilan informasi, peserta didik akan menghadapi kesulitan untuk terjun ke dunia mod-
ern yang penuh tantangan dan persaingan serta kurang siap untuk menghadapi perubahan yang
semakin cepat terjadi.

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN

ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL (IPS)
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Pada sesi ini dibahas tiga pokok kegiatan, yaitu:

Pertama, langkah-langkah proses memperoleh informasi, termasuk di dalamnya pembahasan
proses informasi dikaitkan dengan esensi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yang antara lain
mengajarkan konsep dasar pengetahuan sosial, mengembangkan kemampuan berpikir kritis
dan kreatif, inkuiri, memecahkan masalah,  dan ketrampilan sosial. (menghimpun
informasi, menggunakan informasi, dan komunikasi, lisan/tulisan)

Kedua, sesuai dengan apa yang akan dicapai dalam Estándar Isi (Permen 22), peserta melakukan
diskusi untuk pengembangan model kemampuan untuk memperoleh informasi dengan memilih
obyek tertentu (misalnya bencana gempa bumi, badai, tsunami, lumpur Lapindo Sidoardjo.)

Ketiga mengembangkan keterampilan informasi untuk kegiatan pembelajaran IPS lebih lanjut ,
misalnya dengan memanfaatkan surat kabar bekas, majalah bekas, dan bahan cetak lainnya
sebagai sumber informasi dalam pembelajaran IPS.

B.   TUJUAN

• Mengenalkan kepada peserta kemampuan dan keterampilan memperoleh informasi

• Mendemonstrasikan keterampilan-keterampilan informasi serta menghubungkannya
dengan isu-isu penting dalam mata pelajaran IPS

• Menyelesaikan pengembangan keterampilan informasi dengan mengembangkan tugas siswa/
pertanyaan pertanyaan level 2 dan level 3 (lihat Buku Pelatihan 2) sesuai dengan
kompetensi dasar yang ingin dicapai.

• Mengembangkan lebih lanjut tahapan keterampilan informasi dengan memanfaatkan surat
kabar, majalah, media elektronik dan masyarakat sebagai sumber informasi

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Presentasi OHP/Powerpoint

• Kertas manila, gunting, lem, spidol

• 2 Fotokopi Kurikulum SD/MI, kelas 3, 4, 5 dan 6

• 2 Fotokopi Kurikulum SMP/MTs

• Kumpulan koran dan majalah bekas serta bahan cetak lain sesuai dengan topik yang
dibahas
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

I. Pengantar (10 menit)

Fasilitator memberikan penjelasan ringkas mengenai sesi 4 dan menggali persepsi /pengetahuan
mengenai abad ke 21 yang terkenal sebagai abad informasi dengan mengajukan pertanyaan-
pertanyaan:

• Mengapa disebut sebagai abad informasi
• Mengapa informasi penting
• Siapa yang memerlukan informasi
• Mengapa keterampilan infomasi

Kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut dan menyampaikan
hasil diskusi kelompok ke sidang pleno.

Untuk penguatan, fasilitator menayangkan presentasi OHP/Power Point “Keterampilan
Informasi”

2. Modeling Keterampilan Informasi (30 menit)

Fasilitator melaksanakan modeling keterampilan informasi dengan menggunakan peristiwa
besar yang baru saja terjadi misalnya: gempa bumi, tsunami, banjir besar atau lumpur (LAPINDO)

Peserta dibagi dalam kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok (setiap
2 kelompok) mendapat photocopy guntingan koran/gambar yang berbeda-beda mengenai
peristiwa yang terjadi. Tugas kelompok mengamati gambar-gambar dan membaca berita serta
mendiskusikannya:

1

10 menit

Pengantar/Diskusi
Apa/mengapa

keterampilan informasi
dalam IPS

2

30 menit

Modeling
Keterampilan

Informasi

3

30 menit

Diskusi tentang Modeling
Keterampilan Informasi

(karakteristik pembelajaran,
kegiatan/tugas siswa,

pengelolaan kelas, asesmen)

5

80 menit

Simulasi,
umpan balik dan

perbaikan rencana
Pembelajaran

4

60 menit

Pengembangan Rencana dan
Materi Pembalajaran

Keterampilan Informasi
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a. Mengapa peristiwa itu terjadi

b. Apa dampaknya

c. Bagaimana cara mengatasinya dan apa kendalanya.

Kelompok mempresentasikan hasil diskusi atau saling belanja dan mendapat tanggapan dari
kelompok lain

3. Diskusi mengenai modeling pembelajaran Keterampilan Informasi (30 menit)

Karakteristik pembelajaran, sumber belajar, sumber belajar lain, pengelolaan kelas, produk
yang diharapkan, keterampilan yang dikembangkan.

4. Pengembangan Rencana dan Materi Pembelajaran Keterampilan Informasi (60
menit)

Peserta bekerja dalam kelompok kelas (kelas 4,5,6, SD dan kelas 1,2,3 SMP untuk me-
ngembangkan RPP dan Materi untuk Keterampilan Informasi

(Berbagai kegiatan siswa, pertanyaan/tugas kelompok, pengelolaan sumber, pengeloaan siswa,
produk hasil karya siswa yang diharapkan, keterampilan apa yang ingindikembangkan)

Kelompok melakukan simulasi dan mendapatkan umpan balik
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Kerja Ilmiah Dalam Pembelajaran IPA

Waktu : 410 Menit

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Setelah topik-topik ditemukan melalui bedah kurikulum, para peserta mengidentifikasi aktivitas
utama yang sedapat mungkin tematik dalam pembelajaran IPA. Sesuai dengan penekanan pada
kurikulum berbasis kompetensi, aktivitas pembelajaran IPA didasarkan atas kerja ilmiah. Apabila
aktivitas utama yang didasarkan pada kerja ilmiah dan tema telah teridentifikasi maka para peserta
diharapkan mengembangkan aktivitas-aktivitas tersebut secara lebih rinci.

B. TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan dalam unit 4 ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan
sebagai berikut:

• merancang berbagai model pembelajaran ipa yang berbasis kerja ilmiah.

• menghasilkan aktivitas-aktivitas pembelajaran berbasis kerja ilmiah dalam satu tema
tertentu

• menggunakan aktivitas-aktivitas tersebut dalam kegiatan pembelajaran ipa secara bermakna.

C. BAHAN-BAHAN/SUMBER

• Slide presentasi Power Point

• Kertas dan spidol

• Bahan-bahan modeling

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN

ILMU PENGETAHUAN ALAM
(IPA)
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1. Fasilitator memodelkan 3 model kerja ilmiah berikut (140 menit).

1.1 Kerja ilmiah model 1 (40 menit)

a) Pengantar dari fasilitator tentang kerja ilmiah yang sederhana yang dapat dilakukan dalam
kegiatan IPA adalah mengamati-mendiskripsikan-melaporkan hasil pengamatan. Kegiatan
mengamati adalah kegiatan pengumpulan informasi dengan 5 indera. Mendiskripsikan
berarti   mencatat secara rinci dan mengolah informasi lebih lanjut berdasarkan persamaan,
perbedaan dan klasifikasinya. Melaporkan hasil pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai
cara yang kreatif.

b) Fasilitator memberi suatu obyek pengamatan (misalnya jeruk/pisang/salak/dan semacam-
nya) kepada seorang peserta dan meminta peserta untuk menyebutkan salah satu ciri
jeruk yang diamati. Kemudian jeruk diberikan kepada peserta yang lain dan juga menye-
butkan ciri jeruk. Dengan cara yang sama semua peserta akan memberikan sumbangan
tentang ciri/informasi yang dimiliki oleh jeruk. Fasilitator mencatat semua ciri/informasi
yang dikemukakan peserta di papan tulis.

c) Berdasarkan ciri/informasi tentang jeruk yang telah ditulis di papan tulis, peserta diminta
membuat laporan tertulis yang kreatif (misalnya: laporan dalam bentuk diskripsi, tabel,
bagan, puisi, dll)

d) Hasil tulisan peserta dipajangkan dan peserta diminta melihat hasil kerja yang lain.
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1.2 Kerja ilmiah model 2   ( 50 menit)

Kerja ilmiah model 2 ini menekankan hakekat pembelajaran IPA sebagai proses inkuiri, yaitu
siswa membuat hipotesis dan kemudian membuktikannya melalui pengamatan. Oleh sebab
itu,   Peserta pelatihan diingatkan terlebih dahulu tentang langkah-langkah kerja ilmiah (observasi-
hipotesis-eksperimen-analisis data-laporan). Proses pembelajaran IPA yang dimodelkan adalah
proses pembelajaran IPA yang menekankan ‘Predict, Observe, Explain’ (POE) pada setiap
topik IPA, dengan memanfaatkan media/alat sederhana dan dekat anak yaitu Toys (mainan).

a) Setelah diberikan pengantar 5 menit tentang Predict, Observe, Explain (POE), yaitu:  IPA
sebagai proses, mengapa toys atau alat-alat Sains sederhana, mengapa tricks, apa itu POE),
peserta   dikelompokkan dengan anggota maksimum 4 orang. Gunakan PowerPoint Model
2 Kerja Ilmiah: Slide 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.

b) Setiap kelompok diberikan 2-3 macam mainan (bahan/alat sederhana) yang bisa meng-
gambarkan fenomena IPA.

c) Fasalitator dapat memberi salah contoh terlebih dahulu (PowerPoint Model 2 Kerja Ilmiah:
Slide 7 dan Slide 9. Setiap kelompok diminta untuk memperagakan POE pada bahan/alat
yang tersedia pada kelompok (Slide 12, 14, dan 15)

d) Masing-masing kelompok diminta untuk memeragakan pemahamannya. Fasilitator
mengingatkan peserta akan sebuah slogan yang terkait dengan POE in, yaitu: jika guru
mampu bertanya dengan baik, guru mengajar baik, sebab bertanya adalah berpikir.

1.3 Kerja ilmiah model 3 ( 50 menit)*

 a) Dalam kelompok, peserta diberi Lembar Kerja yang berisi masalah yang harus dipecahkan.

 b) Fasilitator memberi pengantar tentang hal-hal yang harus dilakukan peserta dalam mencari
solusi dari permasalahan yang dihadapi.

 c) Para peserta berdiskusi dan bekerja secara kelompok untuk merancang alat yang akan
dibuat. Dalam kegiatan ini para peserta secara aktif mengembangkan kreativitasnya untuk
merancang alat yang dapat melindurngi telur.

d) Para peserta secara berkelompok membuat alat yang telah dirancangnya. Pada kegiatan
ini para peserta mengembangkan keterampilan tekniknya.

e) Para peserta melakukan ujicoba (sesuai langkah-langkah melakukan penyelidikan ilmiah)
terhdap alat yang telah dihasilkan.

f) Para peserta memperbaiki hasil rancangannya dan melakukan pengujian kembali.

g) Setelah alat berhasil dibuat dan berfungsi sesuai tujuan, secara individual peserta
melaporkan hasil kerjanya.

* Dalam waktu yang tersedia peserta hanya melakukan sampai dengan c) dalam pelatihan ini.
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2. Telaah Kerja Ilmiah ( 15 menit)

a) Fasilitator menayangkan transparan kerja ilmiah berdasarkan kurikulum berbasis
kompetensi

b) Para peserta menelaah kerja ilmiah dalam IPA berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi

3. Merancang KBM IPA berdasarkan tema (165 menit)

a) Secara berkelompok para peserta memilih salah satu topik yang telah dihasilkan.

b) Peserta menentukan kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai dalam topik tersebut.

c) Peserta mendiskusikan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang mengarah pada kompetensi
yang ingin dicapai dalam topik yang dipilih.

d) Peserta menuliskan aktivitas-aktivitas yang dihasilkan pada kertas plano dan memajang-
kannya.

4. Window Shopping/Mempelajari Pajangan (30 menit)

a) Peserta mengunjungi dan mempelajari pajangan kelompok lain.

b) Peserta mencatat hal-hal menarik yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki hasil diskusi
masing-masing kelompok dan mecatat hal-hal yang masih belum dipahami.

5. Diskusi Pleno (50 menit)

a) Peserta menyajikan hasil diskusi kelompok, sedangkan kelompok lain menanggapi dan
memberi masukan untuk perbaikan.

b) Tiap kelompok memperbaiki aktivitas pembelajaran yang dirancang berdasarkan masukan-
masukan.

6. Refleksi (10 menit)

a) Para peserta secara individual merefleksikan pengalaman belajarnya hari ini.

b) Para peserta menuliskan hal-hal yang menarik, menantang, membingungkan, dan ingin
dipelajari lebih lanjut.



P A K E T  P E L A T I H A N  3 91

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN – I P A

Lampiran

KERJA ILMIAH
MODEL 1
40 menit

Sumber/Bahan-bahan

• Dua buah jeruk (dapat juga benda lain yang dapat mengaktifkan sebanyak mungkin indera)
• Kertas plano
• Spidol warna-warni

Langkah kegiatan

Catatan

Contoh model kegiatan di atas adalah pengamatan sebuah objek (jeruk) dengan mengopti-
malkan 5 (lima) indera. Kegiatan tersebut merupakan pengembangan keterampilan kerja ilmiah
dalam IPA yang penting pada tahap awal. Pada pengembangan lebih lanjut fasilitator dapat
mengembangkan keterampilan kerja ilmiah yang lebih tinggi dengan memberi objek pengamatan
yang berbeda, baik dalam jumlah maupun jenis objek pengamatan. Berikut contoh pengem-
bangannya.
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KERJA ILMIAH
MODEL 2
50 menit

Sumber/Bahan-bahan

• Bahan presentasi OHP (Power Point) Toys & Tricks
• Kertas plano
• Spidol
• Bahan-bahan/alat-alat yang  merupakan mainan anak (sedotan, balon, benang, air sabun,dsb)

Langkah kegiatan
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KERJA ILMIAH
MODEL 3
50 menit

Sumber/Bahan-bahan

• Lembar kerja
• Kertas plano
• Spidol
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Pembelajaran Pemecahan Masalah
Matematika Secara Tematik

Waktu : 420 Menit

A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Setelah topik-topik ditemukan melalui bedah kurikulum, pada bagian ini para peserta diharapkan
dapat menemukan ide-ide pembelajaran pemecahan masalah matematika secara tematik. Namun
demikian, penyajian masalahnya atau tugas yang akan dikerjakan para siswa di kelas, diharapkan
tetap bersifat terbuka (open-ended).

B. TUJUAN

Setelah mengikuti kegiatan dalam unit 4 ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan
sebagai berikut:

• Membuat soal terbuka yang bersifat tematik

• Menemukan ide-ide kegiatan pemecahan masalah tematik secara terbuka yang didalamnya
bisa digunakan untuk belajar matematika secara bermakna

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

• Slide presentasi Power Point atau transparansi

• Kertas dan spidol

UNIT 4 : UNIT KHUSUS MATA PELAJARAN

MATEMATIKA
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

1. Latihan Membuat Soal ( 30 menit)

a) Fasilitator memulai dengan memberikan beberapa contoh soal terbuka (open-ended)
dan membahasnya bersama-sama dengan peserta pelatihan (maks 5 menit) lihat slide
powerpoint “Contoh soal terbuka.ppt”

b) Peserta secara berkelompok berdiskusi membuat soal-soal terbuka sesuai dengan tema
yang sudah dibuatnya pada hari sebelumnya (kalau mungkin, buat soal sebanyak-banyaknya)

c) Peserta secara berkelompok juga mendiskusikan kunci jawab dari soal yang dibuatnya.
Kunci jawab ditulis secara terpisah dengan soalnya.

2. Bertukar Soal dan Mengerjakannya (30 menit)

a) Kelompok yang satu mengirimkan soal yang sudah dibuatnya (tanpa kunci jawab) kepada
kelompok lain sehingga setiap kelompok menerima soal yang dibuat kelompok lain untuk
dikerjakan.

b) Soal yang sudah diterima, selanjutnya dikerjakan pada kertas terpisah lengkap dengan
perintahnya secara lengkap. Dalam konteks ini, peserta bertindak sebagai murid.

3. Menanggapi (15 menit)

 a) Jawaban dari suatu kelompok, bersama-sama dengan kunci yang dibuat oleh kelompok
pembuat soal, selanjutnya diserahkan kepada kelompok lain untuk diberi komentar.

 b) Setiap kelompok yang sudah menerima jawaban dan kunci jawaban, selanjutnyua mengkaji
jawaban, kejelasan soal, dan aspek lain dari jawaban dan soalnya. Kelompok ini dipersilahkan
untuk menuliskan saran atau komentar mereka pada kertas terpisah. Perbaikan kalimat,
usulan soal yang baru dan lain sebagainya dikumpulkan pada kertas tersendiri.
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c) Komentar selanjutnya dibicarakan secara bersama dengan mendatangkan sebagian anggota
pembuat soal dan penjawab soal.

d) Hasil kesepakatan selanjutnya dipajangkan untuk bisa dilihat bersama

4. Mengidentifikasi Ide Pembelajaran Pemecahan Masalah Secara Tematik (330
menit)

a) Fasilitator menampilkan beberapa contoh penggunaan tema untuk pembelajaran pemecah-
an masalah matematika (lihat slide presentasi power point “ Pembelajaran Matematika
Tematik.ppt” dan “Tambahan Kalau Diperlukan.ppt”)

b) Secara berkelompok peserta diminta untuk memilih kegiatan-kegiatan di dalam tema
atau topik yang sudah ditetapkan, dan mengidentifikasi aspek-aspek dari kegiatan tersebut
dan selanjutnya mengidentifikasi kemungkinan kompetensi matematis yang bisa dipelajari
dengan belajar secara tematik menggunakan aspek-aspek tersebut. (lihat slide presentasi
“Format Identifikasi Kompetensi dan Ide Pembelajaran”)

c) Peserta menuliskan aktivitas-aktivitas yang dihasilkan pada kertas plano dan memajang-
kannya.

5. Refleksi (15 menit)

a) Para peserta secara individual merefleksikan pengalaman belajarnya hari ini.

b) Para peserta menuliskan hal-hal yang menarik, menantang, membingungkan, dan ingin
dipelajari lebih lanjut.
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E. LAMPIRAN

1. Contoh Soal Terbuka

Soal #1

• Gambar suatu persegi berukuran 1 satuan luas

• Gambar bangun di dalam persegi tersebut sehingga luasnya sama dengan ½ satuan luas

- Jika bangun yang di dalam persegi tersebut berupa segitiga, ada berapa banyak? Apakah
ada cara yang mudah untuk membuatnya?

- Jika bangun yang di dalam persegi tersebut berupa persegi, ada berapa banyak? Apakah
ada cara yang mudah untuk membuatnya?

- Jika bangun yang di dalam persegi tersebut berupa persegi panjang, ada berapa banyak?
Apakah ada cara yang mudah untuk membuatnya?

Soal #2

• Coba perhatikan bagian-bagian tubuh kita, misalnya tangan, lengan, kaki, jengkal, jari jemari,
tungkai, dada, perut, pinggang, dsb. Identifikasi bagian-bagian tersebut dan ukur panjang
masing-masing.

• Manakah pasangan dari bagian-bagian tubuh ini yang ukuran panjang memiliki rasio sekitar
1 : 1

Soal #3

• Coba gambarkan dua bangun yang sebangun yang kalau digabungkan akan menghasilkan
suatu persegi

• Coba gambarkan sedikitnya 5 persegi yang rasio ukuran sisi-sisinya dengan persegi dengan
luas kurang dari 9 cm sama dengan 2 : 3

2. Ide Pembelajaran Pemecahan Masalah Matematika Secara Tematik

Pembuatan Toko

• Aspek dalam pembuatan toko yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika antara
lain:

- Penentuan lay-out atau rancang bangun toko (ukuran masing-masing komponen dan
bentuknya)

- Penentuan jenis dan volume untuk dijual di toko (barang yang akan dibeli, transportasi
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yang digunakan, anggaran yang tersedia, dll)

- Penentuan Keuntungan (Harga jual, harga beli, prosentase, pajak, dll)

- Penentuan keperluan pegawai (jumlahnya, penempatan posisi, jenis tugas yang harus
dilakukan pegawai, jadwal kerjanya, gajinya, dll)

- Penentuan Pengiklanan (Jenis, waktu, media, dll)

• Contoh Tugas (mungkin bisa menjadi penugasan selama empat atau lima minggu): Kem-
bangkan suatu rencana untuk membangun toko di suatu supermarket dengan memperhati-
kan aspek-aspek di atas

• Kemungkinan pengembangannya:
Para siswa diminta untuk membuat suatu miniatur toko di kelas yang bisa digunakan
untuk bermain peran (menjual, membeli, membayar pajak, dll)

Kegiatan Rutin Mandi

• Aspek dalam kegiatan mandi yang bisa digu nakan untuk pembelajaran matematika secara
tematik antara lain:

- Jenis alat untuk mandi (shower, gayung)

- Lama mandi per orang (apakah ada beda mandi pagi dan mandi sore)

- Frekuensi mandi

- Jumlah gayung

- Ukuran lobang pembuangan air

- Jumlah volume air shower per menit

- Penampung dari sumur atau PAM

- Biaya sewa PDAM atau pembuatan sumur

- Saluran air untuk taman (semen, pasir, batu, kapur, tukang, dll)

- Penjernihan air (pasir, arang, dll)

• Contoh Tugas (mungkin bisa menjadi penugasan selama empat atau lima minggu) : Rancang
bagaimana cara mandi yang efisien dan penggunaan saluran air limbah mandi yang ada
agar efisien bagi anggaran keluarga

Penyebaran Demam Berdarah

• Aspek dalam penyebaran penyakit demam berdarah yang bisa digunakan untuk pembe-
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lajaran matematika secara tematik antara lain:

- Jumlah nyamuk aedes aegipty di suatu tempat (cara berkembang biak, tempat
berkembang biak, masa hidupnya, dll)

- Jarak terbang nyamuk (ukuran terbang, kebiasaan terbang)

- Gigitan per hari (waktu menggigit, lama menggigit, dll)

- Penularan pada manusia (Masa hidup virus di dalam tubuh manusia, masa inkubasi, dll)

- Jumlah populasi manusia (dalam radius tertentu, usia tertentul, kebiasaan kerja, dll)

• Contoh Tugas (mungkin bisa menjadi penugasan selama empat atau lima minggu): bagaimana
menemukan model matematika sederhana (barangkali ini lebih pas untuk siswa SMP)
yang bisa digunakan untuk memprediksi perkembangan virusnya

Catatan:

• Semua masalah tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar siswa.

• Keterampilan mencari informasi juga perlu dikembangkan. Oleh karena itu, tidak berarti
dalam hal ini si guru harus menguasai semua persyaratan untuk membangun toko, atau
penularan demam berdarah. Namun, upayakan agar informasi tersebut tersedia di sekitar
atau dalam jangkauan siswa atau guru. Jangan paksakan untuk memberikan tugas yang
untuk menyelesaikannya tidak tersedia informasi yang diperlukan.
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A. CATATAN UNTUK FASILITATOR

Pada unit 3, selanjutnya para peserta pelatihan telah pula mencoba mengeksplorasi tema-tema
yang mungkin menaungi KD-KD dalam kurikulum sehingga telah terkumpul sekian banyak tema
yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Pada unit 4 para peserta pelatihan telah pula menentukan
tema tertentu dan telah pula mencoba mengeksplorasi berbagai macam kegiatan belajar dan
pembelajaran berbasis tema.

Apa yang telah dihasilkan tersebut perlu dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana
pembelajaran tematik. Oleh karena itu, pada unit 5 ini, para peserta pelatihan akan dilatih untuk
menyusun perencanaan tematik. Para perseta diminta untuk merencanakan materi apa saja yang
akan dibelajarkan melalui tema tersebut, KD yang bisa dicapai, alokasi waktu yang disediakan,
urutan penyajiannya, dan indikator keberhasilan per KD.

B. TUJUAN

1. Menghasilkan satu perencanaan tematik berdasarkan tema yang diidentifikasikan

2. Memasukkan penggunaan kegiatan pembelajaran, indikator, sumber belajar, alokasi waktu,
serta hasil yang dikembangkan dalam sesi yang dikembangkan selama sesi khusus mata
pelajaran dalam menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

C. SUMBER/BAHAN-BAHAN

1. Slide power point

2. Hasil unit 3 dan 4

3. Kertas lebar/spidol

UNIT 5 :

PERENCANAAN
BERDASAR KURIKULUM

Waktu : 6.5 jam
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D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN:

1. Pengantar (10 menit)

Bagian ini mengaitkan hasil unit 3 dan rencana kerja dalam unit 4

2. Menyusun rencana tematik (150 menit)

• Peserta memilih satu tema untuk dikembangkan menjadi rencana tema per mata pelajaran.
Khusus untuk kelas awal bisa memilih dua mata pelajaran (matematika dan IPA) yang
akan dimasukkan dalam rencana tema.

• Peserta mengembangkan rencana tematik sesuai dengan petunjuk tabel berikut ini .

- Petunjuk pengisian kolom:

a. KD: isilah kolom ini dengan KD yang sesuai dengan tema

b. Kegiatan Pembelajaran: carilah berbagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan mencapai
KD. Kegiatan pembelajaran ini masih bersifat umum (belum rinci seperti dalam RPP).

c. Indikator: untuk menuliskan bagian ini pertimbangkan kembali kegiatan pembelajaran
yang telah disusun. Indikator apa sajakah yang bisa dirumuskan dari kegiatan
pembelajaran tersebut.

d. Sumber belajar : sumber belajar ditulis atau dirancang berdasar atas kegiatan
pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran bisa bersumber belajar berbeda

e. Alokasi waktu: alokasi waktu diarahkan pada setiap kegiatan pembelajaran (berapa
waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran)

f. Penilaian: rancanglah beberapa jenis asesmen yang mungkin dapat dirumuskan untuk
kegiatan pembelajaran (satu tema).
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Rencana Tema

3. Diskusi hasil rencana tematik (30 menit)

Fasilitator mempersilahkan peserta untuk saling berbagi hasil kerja kelompok. Alternatif
berbaginya bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan kondisi saat itu. Bisa berupa presentasi
di depan kelas, kunjung karya, karya kunjung, dan lain sebagainya.

4. Revisi rencana tematik (20 menit)

Setelah melakukan sharing, peserta kembali ke kelompok untuk memperbaiki rencana yang
sudah dibuatnya sesuai dengan masukan yang diperoleh.

Fasilitator meminta peserta untuk memajangkan hasil kerja kelompok dan menyusun jurnal
belajar.

5. Menyusun RPP (120 menit)

Tahap berikutnya peserta ditugaskan menyusun RPP menggunakan format 1 atau format 2
secara berkelompok.

Peserta mengembangkan RPP pelaksanaan kegiatan per mata pelajaran yang mencakup:
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• Kegiatan pembelajaran (yang menekankan pada pengalaman belajar siswa)

• Indikator keberhasilan

• Alokasi Waktu

• Sumber Belajar

• Pengembangan Jenis dan instrumen asesmen

6. Diskusi RPP (40 menit)

Selanjutnya dilakukan ‘sharing’ untuk saling mengevaluasi dan memberi masukan pada RPP
yang telah dikembangkan.

7. Revisi RPP (20 menit)

Peserta memperbaiki RPP yang telah disusunnya berdasarkan masukan dari peserta/kelompok
lain

Fasilitator menekankan kembali pentingnya penyusunan RPP, yaitu:

•  Komponen RPP adalah: Kompetensi dasar, materi pokok, Kegiatan pembelajaran, indikator,
penilaian, alokasi waktu, sumber belajar

•  RPP dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Lampiran :

1. Slide (Powerpoint/transparansi) “Rencana Tema”
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UNIT 6 : ASESMEN DAN EVALUASI

A. PENDAHULUAN

Asesmen adalah pengumpulan bukti yang diilakukan secara sengaja, sistematis, dan berkelanjutan
serta digunakan untuk menilai kompetensi siswa

Proses asesmen mencakup:

• Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendemonstrasikan kompetensinya

• Mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti demonstrasi kompetensi-kompetensi siswa

• Menggunakan bukti-bukti untuk membuat penilaian secara menyeluruh demonstrasi/
kinerja siswa dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Asesmen memberikan umpan balik mengenai kemajuan belajar siswa untuk siswa, orang tua, dan
guru. Asesmen juga membantu guru untuk membuat keputusan-keputusan mengenai kebutuhan-
kebutuhan siswa, dan pedoman perencanaan program pembelajaran.

Asesmen harus menjadi bagian yang tidak terpisah dari program pembelajaran. Guru perlu
memperhatikan bukti-bukti belajar dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan para siswa. Bukti-bukti
ini akan menunjukkan apa yang sudah diketahui siswa, dan apa yang masih perlu mereka ketahui.

Sesi ini memperkenalkan asesmen dan evaluasi dalam kurikulum operasional atau yang lebih
dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Peserta akan mengumpulkan dan mencatat
informasi mengenai kemajuan siswa dan menggunakan informasi ini untuk menilai kemajuan siswa
ke arah kompetensi-kompetensi yang diinginkan.

B. TUJUAN

Setelah pelatihan peserta akan mampu:

• Mengidentifikasi berbagai teknik asesmen dan mengambil keputusan mengenai
ketepatannya

• Mengumpulkan data/informasi dengan pengamatan terfokus

• Menggunakan data asesmen yang dikumpulkan untuk melakukan penilaian tentang
kemajuan siswa ke arah kompetensi-kompetensi.

UNIT 6 :

ASESMEN DAN EVALUASI
Waktu : 3 jam



UNIT 6 : ASESMEN DAN EVALUASI

P A K E T  P E L A T I H A N  3126

C. SUMBER-SUMBER:

• Kertas

• Pensil/marker

• Power point Unit 6

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN:

1. Pendahuluan (5 menit)

Fasilitator mengantarkan sesi ini dengan menyatakan bahwa untuk mengetahui hasil belajar
siswa diperlukan asesmen. Asesmen memberikan umpan balik mengenai kemajuan belajar
siswa untuk siswa, orang tua, dan guru. Asesmen juga membantu guru untuk membuat
keputusan-keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan siswa, dan pedoman perencanaan pro-
gram pembelajaran.

2. Perbedaan antara Asesmen dan Evaluasi, serta Jenis-jenis Asesmen (20 menit)

a) Diskusikan dalam kelompok pertanyaan-pertanyaan berikut:

• Apa asesmen dan evaluasi?

• Apa tujuan asesmen?

• Apa yang mungkin berbeda pada waktu melakukan asesmen kurikulum berbasis
kompetensi?

1

5 menit

Pendahuluan

2

20 menit

Diskusi Kelompok:
perbedaan dan
jenis asesmen

3

10 menit

Penguatan/
pengayaan

jenis asesmen

4

90 menit

Kerja Kelompok
pengembangan

asesmen
sederhana (ceklis)

6

25 menit

Berbagi
pengalaman dan

revisi

5

30 menit

Diskusi Kelompok
menentukan

asesmen untuk
perencanaan

tematik
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b) Laporan kelompok, fasilitator menunjukkan presentasi Slide PP 1-5 “Asesmen dan Evaluasi”.
Diskusikan dan bandingkan definisi dan pemahaman masing-masing.

c) Kelompok melakukan curah gagasan, semua jenis asesmen yang mereka ketahui.

Diskusikan jenis asesmen yang paling sering digunakan dan bagaimana asesmen direncanakan
dan dilaksanakan selama ini dalam program mereka. Kelompok diminta untuk mendiskusikan
bagaimana mereka melakukan kegiatan asesmen: misalnya, apakah mereka merencanakan untuk
setiap unit pelajaran atau apakah ada rencana asesmen pada akhir semester? Bagaimana mereka
memutuskan apa yang harus dinilai?

3. Penguatan/Pengayaan Jenis-jenis Asesmen ( 10 menit)

Fasilitator menunjukkan slide 6 – 9 (Powerpoint/transparansi).  Diskusikan jenis-jenis asesmen
yang ada dan untuk apa saja asesmen tersebut digunakan. Tekankan bahwa pada sesi ini akan
dilatihkan hanya beberapa jenis asesmen, yakni: observasi terfokus, percakapan, dan produk.
Perkenalkan observasi terfokus, percakapan, dan produk sebagai alat yang berharga   untuk
mendapat informasi mengenai kemajuan belajar siswa.

4. Pengembangan Alat Asesmen Sederhana/Ceklis ( 90 menit)

a) Tayangkan slide PP 10 - 11. Kelompok dipecah menjadi 3 kelompok kecil, masing-masing
kelompok kecil diminta untuk mengembangkan kategori-kategori pada satu ceklis yang
akan digunakan untuk melaksanakan observasi terfokus, penilaian percakapan, dan penilaian
produk. Fasilitator menjelaskan kegiatan apa yang akan didemonstrasikan dan dinilai melalui
observasi terfokus, percakapan, maupun produk (20 menit).

b) Peserta diminta untuk praktik menggunakan ceklis dengan cara mengambil salah satu
hasi l rencana tema (unit 5) dan mengembangkan ceklis yang diperlukan (bisa untuk
produk, observasi terfokus dan wawancara). (30 menit)

c) Tayangkan hasil karya anak (hasil karya anak bukanlah jawaban singkat anak pada LKS).
Berdasarkan tayangan ini dan dengan menggunakan ceklis, peserta diminta untuk
mengungkapkan kemampuan yang telah dimiliki oleh anak dari hasil karyanya, misalnya:
menuliskan gagasan, pilihan kata, tanda baca dll. (10 menit)

d) Diskusikan hasil penilaian di dalam kelompok dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa
dilakukan oleh guru terkait hasil tersebut. Misalnya: apa yang dapat dilakukan oleh guru
setelah melihat seorang siswa   yang hanya mampu mengembangkan 2 kalimat sederhana
dari pengamatannya terhadap tanaman.

e) Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan ceklis tadi, peserta diminta untuk menge-
mukakan laporannya 1-2 kalimat pada hasil belajar siswa. (10 menit)
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5. Tugas-tugas Asesmen untuk Perencanaan Tematik (30 menit)

Peserta melihat perencanaan tematik mereka dan memutuskan jenis-jenis asesmen yang akan
digunakan dan apa yang akan dinilai. Mereka menambahkan informasi ini ke dalam peta mereka
untuk program selama 3 – 4 minggu. Guru harus memutuskan tugas/kegiatan-kegiatan mana
yang akan memberikan bukti yang bermanfaat atas kinerja siswa ke arah pencapaian kompetensi-
kompetensi.  Tiga tugas asesmen selama penyelesaian unit/tema, cukup memadai untuk mengu-
kur kompetensi yang dikehendaki.

6. Berbagi Pengalaman dan Revisi (25 menit)

Kelompok memajangkan perencanaan tematik yang telah dilengkapi dengan asesmennya.
Kelompok lain mengamati, mempelajari, dan memberi saran perbaikan. Setelah mendapatkan
masukan yang cukup, kelompok memperbaiki perencanaan tematik mereka.

Lampiran:

1. Slide (Powerpoint/transparansi) “Asesmen dan Evaluasi”

2. Slide (Powerpoint/transparansi) “Jenis Asesmen”

3. Slide (Powerpoint/transparansi) “Pengembangan Ceklis”



P A K E T  P E L A T I H A N  3 129

UNIT 6 : ASESMEN DAN EVALUASI



UNIT 6 : ASESMEN DAN EVALUASI

P A K E T  P E L A T I H A N  3130



LAMPIRAN :

KEGIATAN
PASCA PELATIHAN
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A. PENDAHULUAN

Tujuan utama program pelatihan PAKEM 3
adalah agar para guru dapat mempraktikkan
Pembelajaran Tematik dan Kontekstual
secara berkelanjutan di kelasnya selama 3 –
4 minggu. Para pembina pendidikan terma-
suk pengawas dan kepala sekolah juga harus
dapat memantau dan mengembangkan Pem-
belajaran Tematik dan Kontekstual di seko-
lahnya. Diharapkan juga para fasilitator
(pelatih) daerah telah mempraktikkan pem-
belaran ini sehingga dapat mendampingi guru
di kelas untuk membantu mereka secara
langsung dalam pengembangan dan pelaksa-
naan Pembelajaran Tematik dan Kontekstual. Kegiatan ini dilakukan pasca pelatihan.

Tugas-tugas yang perlu diperhatikan selama kegiatan pasca pelatihan:

1. Mempraktikkan RPP yang telah dibuat dalam pelatihan (6-8 kali pertemuan/satu tema).
2. Membuat jurnal mengajar pasca praktik mengajar.
3. Melakukan beberapa jenis asesmen dalam praktik mengajar dan membuat ceklis.
4. Mengumpulkan beberapa karya siswa.
5. Bukti butir 1 s.d 4 dikumpulkan dan dibahas dalam pertemuan konsultasi yang ditentukan

kemudian.
6. pada saat diskusi fasilitator/peserta saling berbagi pengalaman kegiatan pasca pelatihan.

Guru sedang melakukan praktik PAKEM

LAMPIRAN :

KEGIATAN
PASCA PELATIHAN
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B. TUJUAN

Setelah pelatihan peserta akan mampu:

• Mengembangkan model pembelajaran tematik yang kontekstual di sekolahnya masing-
masing.

• Mempraktikkan pembelajaran tematik secara utuh di kelas masing-masing.

• Merefleksikan hasil praktik dengan sejawatnya dalam berbagai forum pengembangan profesi
guru.

C. SUMBER SUMBER:

• Kertas

• Pensil/marker

D. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN:

1. Pengembangan Model Tematik (180 menit)

Pada sesi ini fasilitator membantu peserta untuk mengembangkan model tematik. Kegiatan ini
merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam pelatihan/TOT PAKEM 3. Jika perlu disempurnakan
maka kegiatan ini bisa dilakukan di KKG atau MGMP.

2. Penyusunan Rencana Pembelajaran Tematik (120 menit)

Kegiatan ini dilakukan secara individual di sekolah masing-masing. Untuk menyempurnakan
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hasil kegiatan ini peserta dapat mendiskusikannya dengan teman-teman sejawat dalam kegiatan
KKG/MGMP.

3. Praktik Pembelajaran Tematik (3 – 4 minggu)

Di sekolah masing-masing, peserta mempraktikkan pembelajaran tematik ini. Pembelajaran ini
dilakukan selama 3 – 4 minggu sampai keutuhan tema telah selesai dibelajarkan.

4. Cerita Pengalaman Praktik Pembelajaran Tematik (180 menit)

Dipandu fasilitator, secara bergantian peserta menceritakan pengalamannya melaksanakan
pembelajaran tematik di sekolah masing-masing. Peserta lain mencatat kelebihan dan kekurangan
yang terjadi pada praktik tersebut.

5. Analisis Keberhasilan dan Hambatan Praktik Pembelajaran Tematik (120 menit)

Peserta secara berkelompok mendiskusikan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik.
Selain itu mereka juga mendiskusikan hambatan-hambatan yang dialami dalam mempraktikkan
pembelajaran tematik. Hasil diskusi ini dipajangkan dan dikunjungi secara bergantian oleh
kelompok lain.

6. Perbaikan Model Tematik (120 menit)

Hasil diskusi pada langkah 5 digunakan untuk memperbaiki model tematik yang telah dikembang-
kan. Peserta memperbaiki model tematik dan sekaligus memperbaiki rencana pembelajaran
tematiknya.




