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PENGANTAR
Proyek Mainstreaming Good Practices in Basic Education (MGP-BE) didanai oleh Uni
Eropa (European Union) sebagai bagian dari Program Bantuan Pengembangan Kapasitas
Pendidikan Dasar (Basic Education Sector Capacity Support Programme) di Indonesia.
MGP-BE bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kabupaten, sekolah dan masyarakat
dalam mengarusutamakan praktik-praktik yang baik dalam pendidikan dasar agar praktikpraktik ini dapat menjadi prioritas dan rencana dalam kebijakan pendidikan di kabupaten di
propinsi binaan.
Proyek MGP-BE dilaksanakan di enam propinsi yakni Riau, Lampung, Banten, NTB,
Gorontalo dan Maluku, dan 12 kabupaten, masing-masing dua di setiap propinsi. Jumlah
sekolah binaan adalah 505 termasuk SD, MI, SMP dan MTs.
Adapun praktik baik yang telah diujicoba dan diidentifikasi yang terdapat pada tingkat
sekolah adalah:
•

Manajemen Berbasis Sekolah

•

Peran Serta Masyarakat dan

•

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan

Ketiga komponen ini terdapat di tiga program pendidikan utama, yakni Creating Learning
Communities for Children (Program UNESCO dan UNICEF yang didanai oleh NZAID),
Managing Basic Education (MBE yang didanai oleh USAID), dan Nusa Tenggara Timur
Primary Education Partnership (NTT PEP yang didanai oleh AusAID).

Jakarta, Oktober 2009
Sekretaris Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah
Selaku Manajer Program

Dr. Bambang Indriyanto
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Pendahuluan

Pendahuluan
Keterampilan dan kebiasaan membaca dan menulis
bagi seorang anak merupakan modal penting baginya
dalam menjalani proses belajar di sekolah dan di
kehidupan nyata. Belajar merupakan keniscayaan
dalam kehidupan yang penuh perubahan. Orang
harus terus belajar supaya tetap bisa hidup dan
menghidupi. Keterampilan dan kebiasaan membaca
menjamin terjadinya pembelajaran seumur hidup.

!

Sayangnya, selama ini kegiatan literasi yang
melibatkan membaca dan menulis belum merupakan
kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi
sebagian siswa karena pelajaran atau kegiatan
yang dibawakan guru sering bersifat memaksa
dan tidak menarik. Kondisi ini membuat siswa tidak
senang membaca dan menulis dan perkembangan
Siswa sedang menunjukkan hasil karya
kemampuan
literasinya
menjadi
terganggu.
Keterampilan literasi yang tidak berkembang maksimal akan menjadi salah satu sumber
kesulitan dalam proses belajar anak di kelas berikutnya atau kelas atas.
Hal yang sama terjadi pula pada matematika. Banyak siswa yang memiliki kompetensi
matematika yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu pengajaran
dimulai dari pengenalan rumus dan tidak dilakukan setahap demi setahap yang dimulai dengan
pengenalan konsep. Kegiatan ini akan membuat siswa tidak faham dengan konsep yang
diberikan sekaligus tidak menyenangi matematika karena sulit dan tidak mengerti. Kondisi ini
akan memperbesar keengganan anak untuk melanjutkan atau menekuni matematika apabila
gurunya tidak segera mengubah strategi pengajarannya.
Salah satu hal penting dalam pengajaran matematika dan bahasa di kelas awal yang juga tidak
boleh diabaikan adalah keberadaan media atau alat bantu mengajar. Media memiliki peran
sangat penting pada pembelajaran di kelas awal karena anak-anak di kelas awal masih berada
pada taraf berpikir konkret. Media membantu konsep-konsep yang sedang dipelajari anak
menjadi konkret sehingga mudah dimengerti.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh MGP-BE ini ditujukan untuk membantu guru memahami
masalah yang berkaitan dengan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung, dan mendapatkan
gambaran mengenai bagaimana sebaiknya mengajar ketiga keterampilan tersebut di kelas
awal. Pelatihan juga mencakup penggunaan media untuk ketiga keterampilan itu.
Dalam pelatihan ini peserta akan membuat media yang akan digunakan selama pelatihan dan
yang bisa dibawa pulang. Media yang dipakai di pelatihan merupakan media yang terbuat dari
bahan–bahan yang mudah didapat dan murah. Media tersebut dapat dipakai berulang – ulang,
bahkan untuk satu tahun ajaran. Setelah kembali ke sekolah masing-masing, diharapkan
peserta akan terus mengembangkan media sesuai kebutuhan pembelajaran.

1

Pendahuluan

Yang tidak kurang pentingnya dari hal-hal tersebut di atas, untuk menciptakan pembelajaran
yang efektif, guru perlu memperhatikan kualitas interaksi dan hubungan antara guru dan siswa.
Guna mendukung kondisi belajar yang efektif, interaksi dan hubungan yang ada haruslah
bersifat jelas dan ringkas, positif dan suportif, adil dan tidak bias. Hubungan seperti ini akan
menghasilkan kondisi yang membuat anak tidak takut mencoba dan tidak takut mengambil
resiko untuk berbuat kesalahan dalam proses belajar. Dalam pelatihan ini peserta akan diajak
untuk mengubah paradigmanya dalam menangani para siswa sehingga kelas dapat menjadi
tempat belajar yang menyenangkan.
Pelatihan yang berlangsung selama beberapa hari ini memang tidak akan menjawab semua
permasalahan, namun setidaknya diharapkan dapat memberikan beberapa ide tentang solusi
terhadap masalah yang biasa dihadapi. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan para peserta
dapat mengembangkan ide-ide yang telah diperoleh dari kegiatan yang ada, baik secara mandiri
maupun bersama guru lain melalui pertemuan-pertemuan di Kelompok Kerja Guru.

jadwal pelatihan Yang Disarankan
hari 1
08.00 - 08.15

Pembukaan : Penjelasan Program

08.15 - 10.15

Unit 1.1: Pemodelan Pembelajaran Matematika yang Efektif

10.15 - 10.30

Istirahat

10.30 - 12.30

Unit 1.2: Permainan dalam Pembelajaran Matematika

12.30 - 13.30

ISHOMA

13.30 - 14.30

Unit 1.3: Pemantapan Konsep

14.30 - 14.45

Istirahat

14.45 - 15.45

Unit 1.3: Pemantapan Konsep

15.45 - 16.45

Unit 1.3: Pemantapan Konsep

16.45 - 17.00

Refleksi

hari 2
08.00 - 09.00

Unit 1.3: Pemantapan Konsep

09.00 - 10.00

Unit 2.1: Membaca dan Kegiatan Bahasa Terpadu

10.00 - 10.15

Istirahat

10.15 - 11.15

Unit 2.1: Membaca dan Kegiatan Bahasa Terpadu

11.15 - 12.15

Unit 2.2: Strategi Membaca: Membuat Peta Cerita

12.15 - 13.15

ISHOMA

13.15 - 14.15

Unit 2.2: Strategi Membaca: Membuat Peta Cerita

14.15 - 14.30

Istirahat

14.30 - 16.30

Unit 2.3: Mengajar Mengarang dengan Menggunakan Strategi
Pemodelan dan Pengamatan

16.30 - 16.45
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hari 3
08.00 - 10.00

Unit 2.4: Ragam Sarana untuk Menuliskan Karangan

10.00 - 10.15

Istirahat

10.15 - 12.15

Unit 3: Lingkungan Belajar yang Nyaman

12.15 - 13.15

ISHOMA

13.15 - 17.00

Unit 5: Praktik Mengajar di Kelas Awal

hari 4
08.00 - 12.00

Unit 5: Praktik Mengajar

12.00 - 13.00

ISHOMA

13.00 - 14.30

Unit 5: Praktik Mengajar

14.30 - 15.30

Unit 4: Mengelola Sumber Daya

15.30 - 15.45

Istirahat

15.45 - 16.30

Rencana Tindak Lanjut / Penutupan
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Pemodelan Pembelajaran Matematika yang Efektif

PEMODELAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA
YANG EFEKTIF
Waktu: 2 jam
A. PENGANTAR
Mengajar matematika di kelas awal !
membutuhkan usaha yang cukup besar.
Pertama, guru harus menguasai konsep
sehingga tidak mengalami kesulitan
dalam
memberikan
materi yang
bervariasi. Ke dua, guru mengetahui
strategi apa yang sesuai untuk kebutuhan
siswanya. Perpaduan kedua hal tersebut
sangatlah penting mengingat siswa di
kelas awal membutuhkan dasar yang
kuat.

Pembelajaran matematika menggunakan alat bantu

Pembelajaran yang membuat siswa tertekan akan mengakibatkan mereka tidak menyukai
matematika, bahkan bukannya tidak mungkin mereka akhirnya membenci atau trauma terhadap
matematika.
Unit ini memberikan gambaran kepada guru tentang cara mengajar matematika yang efektif
sehingga dapat membuat para siswa senang sekaligus tertantang. Beberapa konsep awal dan
strategi pengajaran diperkenalkan sekaligus agar guru dapat melihat dan menyadari bahwa
banyak variasi mengajar matematika yang dapat diterapkan di sekolah tanpa membuat siswa
ketakutan atau trauma.
Selama pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami bahwa mengajar matematika
memerlukan proses yang dilakukan secara bertahap, memperhatikan penggunaan bendabenda konkret dalam belajar dan penggunaan bahasa dalam mengkomunikasikan hasil
sangatlah penting.
Beberapa kegiatan di dalam pelatihan ini merupakan kegiatan yang sangat mudah diikuti
oleh siswa dan tidak memerlukan peralatan yang sulit. Guru dapat melakukan kegiatan ini
berulang-ulang agar pemahaman siswa terhadap konsep yang diperkenalkan dapat lebih baik,
karena salah satu cara untuk mencapai kompetensi matematika adalah dengan latihan yang
berulang.

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. mengidentifikasi pembelajaran matematika yang efektif
2. menerapkan strategi mengajar matematika yang efektif
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C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Skenario langkah pemodelan
3. ATK: spidol, kertas plano, isolasi
4. Lembar Kerja: Format 1.1
5. Bahan Bacaan

D. LANGKAH KEGIATAN
15’

40’

30’

Pengantar

Pemodelan

Diskusi Tentang
Pemodelan

1

2

3

5’

30’

Penguatan

Kunjung Karya

5

4

1. Pengantar (15menit)
Fasilitator memberikan soal kepada peserta lewat tayangan:
Kalau siswa di suatu sekolah dasar dikelompokkan empat-empat akan
diperoleh sisa 1 orang yang tidak memiliki kelompok.
Berapa banyakkah siswa di sekolah tersebut?
Peserta diminta untuk mengerjakan soal tersebut dan mendiskusikannya dengan teman
di sebelahnya. Fasilitator dan peserta membicarakan hasil dari soal tersebut secara pleno.
Fasilitator menanyakan strategi apa yang mereka pakai dalam menyelesaikan masalah di atas.
Apakah ada yang menggunakan gambar, benda konkrit atau lainnya?
Fasilitator kemudian menanyakan Kompetensi Dasar dan peruntukan kelasnya. Fasilitator
menyampaikan informasi kepada peserta bahwa mereka akan menyaksikan pemodelan
pembelajaran matematika di kelas 2 tentang pembagian.
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2. Pemodelan Pembelajaran Matematika (40 menit)
Fasilitator memodelkan pembelajaran matematika (pembagian). Peserta mengikuti kegiatan
dengan berperan sebagai siswa kelas 2. Peserta diharapkan dapat melihat perbedaan antara
pengajaran matematika yang selama ini mereka lakukan dengan yang sedang dijalaninya.
Diharapkan peserta dapat melihat bagaimana fasilitator memberi instruksi, menggunakan media
sederhana, mengaktifkan siswa, memberi penugasan yang menantang dan pemilihan materi
yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

3. Diskusi Kelompok (30 menit)
Fasilitator membagikan Format 1.1 kepada seluruh peserta dan meminta mereka untuk
mengisinya selama 10 menit. Dua puluh menit berikutnya peserta mendiskusikan hasilnya
dengan teman sekelompok. Setelah selesai, mereka dapat menempelkan seluruh hasil diskusi
di atas kertas plano.

4. Kunjung Karya (30 menit)
Setiap kelompok diberi kesempatan untuk melihat dan mengoreksi pekerjaan kelompok lain
dengan memutarkan kertas plano searah jarum jam. Fasilitator memberi aba-aba kapan harus
mulai dan berhenti.

5. Penguatan (5 menit)
Fasilitator memberi penguatan tentang strategi pembelajaran yang telah dimodelkan dengan
menitikberatkan pada media yang digunakan, bagaimana mengaktifkan siswa, kegiatan yang
dilakukan siswa, penugasan yang menantang, kegiatan mencatat dan berbicara, kontekstual
dan hal lainnya yang dirasakan perlu.
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E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA

Bagaimana Siswa Belajar Matematika?
Tidak semua siswa senang dengan matematika karena pengalaman pembelajaran
matematika yang kurang menyenangkan. Di banyak sekolah, guru selalu mengajar
matematika dengan meminta anak untuk menghafal rumus dan memberikan soal latihan
yang banyak. Jawaban yang dihasilkan haruslah seragam, siswa diberikan pengajaran
matematika dalam bentuk abstrak sehingga siswa sulit membayangkan konsep yang
sedang dipelajarinya.
Berikut gambaran bagaimana sebaiknya matematika diberikan kepada siswa di sekolah.

Bagaimana Siswa
Belajar Matematika
konkrEt

verbal

simbol

Khususnya di kelas awal, sebaiknya siswa belajar matematika dengan bantuan benda
konkret, yang dapat dipakai dalam proses belajarnya. Hal ini dapat membantu pemahaman
siswa terhadap konsep yang diberikan. Guru mengucapkan istilah matematika, yang
kemudian disebut dengan verbal dan ditulis menjadi simbol-simbol. Misalnya pada saat
guru mengatakan ’dua’, siswa kemudian melihat guru menuliskan angka dua tersebut.
Proses ini dilihat oleh siswa secara langsung dan akhirnya mereka dapat menghubungkan
antara banyaknya dua, ucapan dan tulisannya.
Pembelajaran Matematika yang Efektif
Pembelajaran matematika yang efektif adalah pembelajaran yang:
      •   aktif dan partisipatif
•   menggunakan benda konkret
      •   meliputi berbicara dan mencatat
      •   menyelesaikan masalah
•   kontekstual
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Aktif dan partisipatif berarti siswa secara penuh terlibat dalam kegiatan-kegiatan praktis
seperti memperkirakan dan mengukur.
Materi-materi konkret adalah beda nyata, perlengkapan dan peralatan seperti kacang,
timbangan atau alat ukur lainnya.
Berbicara dan mencatat termasuk diskusi kelompok mengenai kegiatan dan mencatat
temuan atau hasil kegiatan, misalnya berat berbagai macam buah.
Menyelesaikan masalah termasuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk
menemukan solusi atau jawaban, misalnya menggunakan neraca untuk mengetahui berat
buah-buahan.
Kontekstual adalah situasi yang kerap dijumpai anak dalam kehidupan sehari-hari, misalnya
menimbang berat benda yang sudah mereka ketahui, seperti buah-buahan.
Dalam pengajaran matematika yang efektif, guru mengembangkan pengetahuan,
keterampilan dan konsep siswa dengan menggunakan materi-materi konkret dan peragaan
praktis.
Dalam pembelajaran matematika yang efektif, anak menghimpun lebih lanjut pengetahuan,
keterampilan dan konsep yang mereka miliki melalui kegiatan praktis dengan menggunakan
materi-materi konkret, berbicara dengan orang lain, mencatat hasil temuannya, dan
memecahkan masalah.

Mengapa Bilangan Penting dalam Matematika?
Keterampilan dalam operasi bilangan merupakan keterampilan yang sangat penting dalam
belajar matematika. Pemahaman operasi ini memerlukan proses menyebutkan, menuliskan,
membaca, menginterpretasi dan membilang. Keterampilan ini merupakan keterampilan
dasar dalam matematika. Pemahaman bilangan juga merupakan dasar dari pemecahan
masalah dan penerapan dalam matematika. Namun sering terjadi kesalahpahaman pada
siswa yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan di kemudian hari.
Mengajarkan bilangan dapat menjadikan pembelajaran menarik dan menantang bagi
siswa. Siswa tidak perlu terpaku pada buku paket atau pun mengerjakan soal–soal yang
harus diselesaikan dalam waktu tertentu sehingga mereka menjadi bosan dan tidak suka
pada matematika. Untuk mengatasi hal ini, guru perlu mencari cara bagaimana membuat
pembelajaran matematika menjadi pengalaman yang menyenangkan sehingga siswa
berbalik menjadi mencintai matematika.
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F. LEMBAR KERJA PESERTA

Format 1.1: Pengamatan Pemodelan Pembelajaran Matematika Yang Efektif
Komponen Pembelajaran

Penggunaan benda konkret

Keterlibatan siswa dalam
pembelajaran

Jenis tugas yang diberikan

Interaksi antara siswa dan
guru

Berbicara dan mencatat

Instruksi Guru

Hal lain yang ditemukan

10

Keterangan

Unit 1.1

Pemodelan Pembelajaran Matematika yang Efektif

G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit I.I
Pemodelan pembelajaran matematika
yang efektif
!

Tujuan
1. Mengidentifikasi pembelajaran
matematika yang efektif

2. Menerapkan strategi mengajar
yang efektif

Langkah Kegiatan
15’

40’

30’

Pengantar

Pemodelan

Diskusi Tentang
Pemodelan

1

2

3

5’

30’

Penguatan

Kunjung Karya

5

4
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diskusikan dengan pasangan
Kalau siswa di suatu sekolah dasar
dikelompokkan
empat-empat
akan
diperoleh sisa 1 orang yang tidak memiliki
kelompok.
Berapa banyakkah siswa di sekolah
tersebut?

bagaimana siswa belajar maTematika
konkREt

verbal

12

simbol
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H. BAHAN TAMBAHAN UNTUK FASILITATOR

SKENARIO PEMODELAN
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
Kelas / semester : II / 2
Waktu		

: 40 menit

Standar Kompetisi:
3. Melakukan perkalian dan pembagian bilangan sampai dua angka
Kompetisi Dasar:
3.2 Melakukan pembagian bilangan dua angka
Indikator:
Siswa dapat menemukan bentuk-bentuk pembagian dua bilangan setelah diberikan
jumlahnya

Tahapan kegiatan		
Kegiatan

Pengelolaan
Siswa dan
Waktu

Persiapan:

Sumber/
alat/
bahan

sejumlah
gambar

Guru menyiapkan kertas dengan tulisan PARKIR DI SINI, sejumlah gambar
motor, mobil

Kegiatan Awal:

motor, mobil
kelompok

    • Siswa diminta untuk berdiri.   Guru menyebutkan suatu bilangan
dan siswa diminta untuk membuat kelompok yang beranggotakan
sebanyak bilangan yang disebut, misalnya:

10 menit

‘Dua!’
Seluruh siswa mencari teman yang bisa dijadikan anggota kelompoknya.
    • Guru kemudian bertanya kepada seluruh siswa apakah ada yang
tidak memiliki pasangan. Kalau ada, mengapa?
    • Guru kemudian menyebutkan bilangan baru:
‘Lima!’
Seluruh siswa berkelompok beranggotakan lima orang. Guru
kembali menanyakan apakah ada kelompok yang berbeda jumlah
anggotanya. Mengapa?
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Kegiatan

Pengelolaan
Siswa dan
Waktu

Sumber/
alat/
bahan

kelompok

kertas
dengan
tulisan
PARKIR DI
SINI,
masingmasing 20
gambar
mobil,
sepeda dan
sepeda
motor,
kertas

    • Guru juga dapat melakukan hal yang sama dengan menyebutkan
bilangan yang berbeda, misalnya 6 dan 8.
    • Guru mencatat hasil pengelompokkan dari setiap putaran di papan
tulis, misalnya:
2+2+2+2+2+.......+1= .......
5+5+5+5+....+3=...........

Kegiatan Inti:
    • Setiap kelompok diberi tiga lembar kertas dengan tulisan : ‘PARKIR
DI SINI’ di atasnya.

15 menit

    • Guru membagikan masing-masing 20 gambar sepeda motor, mobil,
dan sepeda kepada setiap kelompok.
    • Setiap kelompok meletakkan masing-masing jenis kendaraan di
atas lembaran kertas yang berbeda, misalnya mobil di atas kertas
pertama, motor di kertas kedua dan sepeda di kertas ketiga.
• Setiap
kelompok
harus
mencari
alternatif
bagaimana
mengelompokkan kendaraan di lapangan parkir masing-masing
dan mencatat variasi pengelompokan untuk masing-masing
lapangan parkir dan mendiskusikan lapangan parkir mana yang
paling banyak variasi pengelompokan kendaraan? Lapangan mana
yang paling sedikit? Cara pengelompokan parkir mana yang paling
disukai, mengapa?
    • Setiap kelompok mencatat penemuan dan hasil diskusinya.
    • Guru meminta siswa untuk menukarkan hasil penemuannya dengan
kelompok sebelahnya untuk kemudian saling memeriksa hasilnya.
    • Guru memberikan soal untuk dikerjakan oleh setiap siswa:

individu
10 menit

Iman memiliki kelereng kurang dari 30.
Pada saat ia menyimpannya di tiga kantong plastik, tidak ada
sisanya.
Pada saat ia menyimpannya di dua kantong plastik, tersisa
satu kelereng.
Pada saat ia menyimpannya di lima kantong plastik, tersisa
satu kelereng.
Berapa kelereng yang Iman miliki?
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Pengelolaan
Siswa dan
Waktu

Kegiatan

Sumber/
alat/
bahan

Kegiatan Akhir:
Guru dan siswa menyimpulkan hubungan perkalian dan
pembagian

3 X 7 = 21

klasikal
5 menit

21 : 3 = 7

Penilaian:
Produk siswa saat menyelesaikan tugas individu
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Unit 1.2

Permainan Dalam Pembelajaran Matematika

PERMAINAN DALAM PEMBELAJARAN
MATEMATIKA
Waktu: 2 jam
A. PENGANTAR
Belajar matematika sebenarnya dapat
merupakan pengalaman yang menyenangkan
apabila
guru menyajikannya dengan
menggunakan berbagai cara, bukan hanya
sekedar mengejar ’target’ atau bahkan hanya
menyelesaikan ’buku paket saja’. Kondisi
sekedar menyelesaikan materi tentunya akan
membawa dampak kurang terperhatikannya
kebutuhan siswa, yaitu pemahaman yang
mendalam akan konsep-konsep yang sangat
dibutuhkan dalam belajar matematika. Kondisi
yang paling mengkhawatirkan adalah adanya
kebutuhan dari beberapa pengajar untuk selalu
berkompetisi dalam mengajarkan matematika,
merasa bahwa para siswa harus diberikan yang !
tercepat, terdahulu, atau terhebat. Sedangkan
belajar adalah suatu proses, banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan. Oleh sebab
itu, ketergesaan kita dalam membawa siswa belajar di kelas dapat mengakibatkan sikap ’tidak
suka matematika’ pada anak.
Pada unit ini peserta diajak serta untuk mengikuti berbagai permainan yang dapat digunakan
dalam pembelajaran matematika. Permainan ini sangat sederhana dan dapat diterapkan
dalam situasi atau kondisi kelas yang beraneka ragam. Diharapkan peserta dapat mengambil
intisari dari kegiatan ini yaitu bahwa belajar matematika dapat dilakukan dengan berbagai cara,
termasuk lewat permainan.

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. menentukan jenis permainan yang sesuai dengan kebutuhan siswa
2. menentukan kompetensi matematika yang sesuai dengan permainan
3. menggunakan strategi manajemen kelas yang sesuai dengan kebutuhan pada saat
permainan dilakukan
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ALAT DAN BAHAN

1. Tayangan
2. Bahan Bacaan
3. Lembar Kerja dan Bahan/Kartu Permainan
4. ATK: spidol, kertas plano, isolasi, pensil warna

D. LANGKAH KEGIATAN
15’

60’

30’

Pengantar

Kegiatan Permainan

Diskusi Tentang
Permainan

1

2

3

15’
Penguatan
4

1. Pengantar (15 menit)
Fasilitator meminta para peserta untuk menuliskan hal-hal yang membuat siswa tidak mau
belajar matematika.
Fasilitator dan peserta curah pendapat mengenai hambatan dalam belajar matematika
tersebut.

2. Kegiatan Permainan (60 menit)
Fasilitator memberikan tiga macam permainan kepada setiap kelompok (lihat Lembar Kerja
Peserta: PERMAINAN UNTUK PESERTA). Fasilitator kemudian memberikan instruksi kepada
setiap kelompok untuk membuka permainan I dan membacakan instruksinya dengan perlahan.
Fasilitator menanyakan ulang instruksi tersebut untuk memastikan apakah mereka paham atau
tidak.
Kegiatan II dan III dilaksanakan dengan mengikuti instruksi seperti di atas.
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3. Diskusi tentang Permainan (30 menit)
Fasilitator meminta setiap kelompok untuk mengambil selembar kertas plano dan membaginya
menjadi tiga bagian yang sama dengan melipatnya. kemudian mereka menuliskan PERMAINAN
I, II, dan III di setiap kolomnya.

Permainan I

Permainan II

Permainan III

Peserta diminta untuk mengisi setiap kolom dengan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan
untuk setiap permainan (lihat Lembar Kerja Peserta: PERMAINAN UNTUK PESERTA).
10 menit terakhir dipergunakan untuk meminta satu atau dua kelompok untuk maju ke depan
untuk membacakan hasilnya. Fasilitator dapat menambahkan apabila perlu.

4. Penguatan (15 menit)
Fasilitator memberikan penguatan mengenai pentingnya permainan dalam pembelajaran
matematika di kelas awal melalui tayangan.
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E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA
Bagaimana Siswa Belajar?
Tidak semua anak memiliki cara belajar yang sama, karena itu hasil yang dicapai anak juga
berbeda. Kondisi inilah yang harus kita perhatikan pada saat memberikan pembelajaran
matematika di dalam kelas. Berikut beberapa hal yang dapat kita perhatikan bagaimana
mereka belajar:
• Belajar melalui bermain
• Belajar melalui berbuat
• Belajar melalui panca indera
• Belajar melalui bahasa
• Belajar melalui imitasi
• Belajar dengan gerakan
Kenyataan di atas tentunya membuat kita harus menyesuaikan cara pengajaran kita dengan
kondisi bagaimana mereka belajar. Artinya, variasi pengajaran di kelas haruslah memperhatikan
kebutuhan siswa, bagaimana mereka dapat menangkap apa yang kita berikan, dan tentunya
memiliki tujuan agar apa yang sampai ke anak akan bertahan lama, tidak hanya sekedar ’datang
dan pergi’ atau ’masuk dan keluar’ saja.
Permainan
Berbagai pertanyaan timbul dengan memperkenalkan permainan dalam pembelajaran
matematika. Perlukah kita memberikan permainan dalam pengajaran matematika di kelas?
Seberapa pentingkah? Apa dampak dari permainan dalam pengajaran matematika? Bagaimana
hasil belajar anak? Apakah kompetensi matematika akan tercapai? Berdasarkan beberapa hasil
penelitian, ternyata ‘permainan’ dalam belajar matematika penting diberikan. Sebelumnya, mari
kita ingat-ingat masa-masa ini: Pernahkah kita merasa ingin melakukan hal-hal yang sangat
menyenangkan sehingga kita selalu ingin mengulanginya berkali-kali, melakukan hal-hal yang
terus menerus kita ingat, hal-hal yang terkadang orang di sekitar kita mengingatkan untuk
menyudahinya, pernahkah? Mari kita ingat, mengapa hal ini terjadi? Karena menyenangkan
tentunya.
Perasaan senang dan tertantang akan memudahkan anak untuk belajar, dan tentunya akan
membuat mereka merasa tidak terbebani, tidak sadar bahwa mereka sedang belajar banyak
hal. Inilah yang terjadi pada saat anak belajar dengan ’permainan’. Berdasarkan penelitian,
permainan sangat baik untuk siswa karena beberapa hal, yaitu:
•

mempertajam pemahaman

•

meningkatkan konsentrasi

•

meningkatkan proses berfikir
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•

meningkatkan kerja otak

•

membuat pembelajaran matematika menyenangkan dan menantang

Selain itu, permainan memberikan dampak yang lain pada siswa, yaitu:
•

siswa bermain dengan penuh kesabaran dan kesenangan

•

siswa termotivasi

•

siswa belajar pola

•

siswa diberi kesempatan untuk bereksplorasi dan berstrategi

•

siswa lebih aktif dan penuh antisipasi

•

siswa tidak menyadari kalau mereka sedang belajar matematika

Bagi guru, permainan:
• dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang murah, dipakai terus menerus
• memberi kesempatan kepada guru untuk melakukan penilaian informal
• memudahkan pengajaran matematika karena permainan memberi motivasi belajar yang
tinggi untuk siswa
• memberikan cara lain dalam mengembangkan konsep dan memberi kesempatan kepada
siswa untuk berlatih
Apakah tujuan ’permainan’ untuk kompetisi? Jawabannya adalah TIDAK! Dengan bermain,
siswa diajak untuk bekerjasama, terjadi diskusi, dialog, memupuk sifat jujur, belajar menerima
pendapat, mendengarkan masukan orang lain, belajar dari teman. Harus diingat bahwa
LEARNING is not COMPETITION. Yang harus diciptakan justru adalah ’supportive learning
environment’, lingkungan belajar yang menyenangkan, sehingga proses belajar dapat
meningkatkan potensi anak, dan tentunya harus kita sadari bahwa anak memang memiliki
potensi yang berbeda.
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Manajemen Kelas dan Permainan Matematika
‘Good classroom management allows learning to occur.’
‘Pengelolaan kelas yang baik akan memudahkan terjadinya pembelajaran’
Kalimat di atas mengingatkan kita bahwa sebaik-baiknya rencana pengajaran yang akan kita
berikan kepada siswa, tentunya tidak akan memberikan dampak yang positif apabila tidak
diiringi dengan pengelolaan kelas yang baik. Menggunakan ‘permainan’ dalam pembelajaran
matematika dapat menjadi bumerang bagi guru apabila tidak berusaha mengelolanya dengan
baik dan proposional.
Menggunakan ‘permainan’ di dalam kelas dapat mengakibatkan kelas ribut, terjadi perselisihan,
banyak pertanyaan karena siswa kurang paham akan aturan main, atau bahkan siswa kurang
menikmati permainan yang diberikan karena permainan kurang menantang atau kelas sangat
ramai. Apa yang harus dilakukan guru apabila akan memberikan ‘permainan‘? Berikut beberapa
hal yang dapat diperhatikan:
											
Persiapan
Apa yang harus guru lakukan sebelum memperkenalkan ’permainan’ kepada siswa? Tentunya
harus dicoba dulu agar guru tahu dimana letak kesulitan dan trik-trik permainan, berapa lama
waktu yang dibutuhkan, alat bantu mana yang dapat diganti, berapa orang dapat memainkan
permainan tertentu.
										
Pengelompokan Siswa
Siswa terkadang ingin bermain dengan teman-temannya sendiri, dengan mereka yang
dianggap cocok dan lebih menyenangkan apabila bergabung dengan yang dikenal lebih baik.
Mereka sangat ingin memilih sendiri anggota kelompoknya. Di sinilah guru berperan dalam
mengelompokkan siswanya agar keterampilan dalam bersosialisasi dapat dikembangkan
dengan baik. Karena komunikasi merupakan salah satu kompetensi dari matematika, diharapkan
siswa dapat mengembangkannya di kelompok mana pun mereka berada.
Pengelompokan dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, misalnya dengan
menghitung 1-6. Mereka yang memiliki angka satu dapat bergabung dengan temannya
yang memiliki angka yang sama, begitu seterusnya. Banyak cara untuk membagi kelompok,
misalnya:
• Mencocokkan kartu : guru memberikan potongan kartu dengan bentuk berbeda,
siswa mencari pasangannya, namun harus menyebutkan ciri–ciri bentuk yang
ditemukan dari potongan kartu tersebut. Atau siswa harus mencari pasangan
kartu bentuk–bentuk pecahan yang berbeda. Yang paling direkomendasi dari
pembentukan kelompok ini adalah bahwa semua dikaitkan dengan pembelajaran
matematika.
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• Menjumlahkan: hampir sama dengan di atas, namun pengelompokan ini dapat
dilakukan untuk latihan penjumlahan. Misalnya, siswa diberikan satu kartu,
masing-masing memiliki angka yang berbeda. Guru memberi instruksi agar siswa
mencari teman yang memiliki angka tertentu, dan kalau dijumlahkan adalah
10 atau 15 atau berapa saja tergantung dari variasi yang dicari guru. Siswa pun
dapat menggabungkan 5 atau 6 kartu sekaligus.
Dalam mencari kelompok, agar tidak terjadi keributan, guru sebaiknya memberi informasi bahwa
mencari teman haruslah dengan tidak berteriak atau berbicara, tetapi boleh menggunakan
bahasa isyarat. Hal ini sangat baik agar kelas tidak gaduh. Bagaimana dengan waktu?
Agar tidak terlalu lama, guru dapat memberitahu mereka bahwa dalam hitungan ke sepuluh,
misalnya, semua harus sudah mendapatkan teman kelompoknya.
Aturan, Aturan dan Aturan!
Selalu diingatkan kepada siswa bahwa di dalam kelas mereka harus selalu menghargai teman,
yaitu dengan mentaati aturan main yang ada, salah satunya adalah dengan saling menghormati
satu sama lain.
Aturan dalam permainan pun perlu diberikan agar mereka dapat bermain dengan baik, berikan
aturan main tertulis dan dibaca per kelompok. Minta mereka membacanya dengan hati-hati,
perlahan, tidak tergesa-gesa. Kemudian mereka dapat mempraktikkannya tahap demi tahap.
Apakah ’permainan’ yang sama diberikan untuk semua kelompok? Sebaiknya tidak, oleh sebab
itu guru berkeliling memberikan aturan main tertulis sehingga mereka dapat memahami apa yang
dapat dilakukan. Guru mendatangi meja per meja untuk melihat apakah mereka memerlukan
bantuan. Untuk kelas awal atau kelas rendah, guru dapat memberikan dua permainan yang
sama untuk satu kelas sehingga dapat dijelaskan secara klasikal.
Aturan dibuat singkat dan jelas serta menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat usia
siswa.
											
Perhatikan Waktu
Jangan terjebak dengan salah satu permainan atau kondisi siswa yang sedang menyenangi
permainan yang ada. Bagaimana pun, guru tetap harus mengalokasikan waktu untuk satu
permainan. Mengapa? Ingat, kelas sedang belajar, meskipun menggunakan permainan, bukan
sedang main–main yang tidak tentu arahnya. Guru tetap harus memiliki tujuan, apa yang akan
dicapai dari suatu permainan.
Waktu yang tidak terbatas pun akan mengakibatkan siswa bosan karena monoton, variasi
permainan sangat baik untuk diberikan dari permainan yang sama.
											
Menghargai Peralatan
Siswa diberi pemahaman bahwa semua peralatan yang sedang mereka pakai membutuhkan
biaya dan waktu untuk menyiapkannya serta sangat bermanfaat bagi seluruh kelas dalam
belajar matematika, oleh sebab itu, mereka harus mengembalikannya di tempat yang sudah
disiapkan oleh guru. Mereka bertanggung jawab terhadap peralatan yang dipakai.

23

Unit 1.2

Permainan Dalam Pembelajaran Matematika

Perhatikan Jumlah Anggota Kelompok
Terlalu banyaknya anggota dalam satu kelompok akan membuat tidak semua anak mendapat
kesempatan yang sama. Salah satu hal positif dari ’permainan’ adalah adanya kesamaan
kesempatan untuk setiap orang, maka guru harus meyakinkan bahwa anggota kelompok tidak
lebih dari 6 orang.
												
Guru Sebagai Fasilitator
Adanya ’permainan’ bukan berarti guru asyik sendiri dengan pekerjaannya, tetap guru melakukan
pengawasan dengan mendatangi setiap kelompok, memberi pertanyaan–pertanyaan sehingga
kompetensi yang ingin dicapai dapat dikembangkan, atau mungkin ada beberapa kelompok
yang memerlukan bantuan. Pastikan bahwa anak dapat meminta bantuan guru dengan melihat
guru di dekatnya atau mudah dimintai bantuan.
Ingat, pengelolaan kelas yang berhasil tidak terjadi pada saat masalah
muncul saja, namun yang terpenting adalah menjaga agar jangan sampai
terjadi masalah selama proses pembelajaran berlangsung.
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F. LEMBAR KERJA PESERTA

PERMAINAN UNTUK PESERTA
Permainan I

Nama Permainan

Mencocokkan Kartu

Tujuan

menentukan satuan, puluhan dan ratusan lewat
tulisan dan angka serta gambar

Bahan yang diperlukan

Kartu angka dan nilai tempat pada halaman berikut
(dapat digandakan)

Jumlah orang

4-6 per kelompok

Langkah permainan

•  Semua kartu diacak dan diletakkan tertutup
•  Secara bergantian, siswa mengambil dua kartu         
yang diperkirakan cocok
•  Siswa yang mengambil dua kartu yang cocok
  
dapat mengambil dua kartu lagi
•  Apabila kartu yang diambil tidak cocok, maka
    
kartu tersebut harus dikembalikan ke tempat
semula
•  Kegiatan berakhir apabila semua kartu habis

Pertanyaan refleksi

1. Apa yang dipelajari siswa dari kegiatan ini?
2. Kesulitan apa yang mungkin ditemui siswa dari
kegiatan ini? Bagaimana mengatasinya?
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120 130 140
15

16

17

108 199 210
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89

65

112 189 108
35

217 210
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89

satuan

65

satuan

11 puluhan 18 puluhan
108 satuan
2 satuan
9 satuan

2 ratusan
21 puluhan
17 satuan
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12 puluhan

10 puluhan
8 satuan

19 puluhan
9 satuan

21 puluhan
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Permainan II

30

Nama Permainan

Mencapai 200

Tujuan

mengembangkan konsep nilai tempat, penjumlahan
dan pengurangan

Bahan yang diperlukan

dua set kartu dengan angka 1 – 6
tabel untuk mencatat

Jumlah orang

2-6 per kelompok

Langkah permainan

•  Simpan dua set kartu di atas meja, tertutup
•  Siswa mengambil sepasang kartu, buka
•  Masing–masing siswa menulis dua angka yang     
dihasilkan pada tabel yang telah disiapkan
•  Tentukan mana yang puluhan, mana yang satuan
•  Ulangi sampai lima kali
•  Jumlahkan
•  Siswa harus memiliki jumlah total mendekati 200

Pertanyaan refleksi

1. Strategi apa yang harus dilakukan siswa untuk 		
memiliki bilangan yang mendekati 200?
2. Apa yang dipelajari siswa dari kegiatan ini?
3. Pengembangan apa yang dapat dilakukan
untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa di 		
kelas?
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Mencapai 200

Nama :					

Tanggal:

Puluhan Satuan

Puluhan Satuan

Ke 1

Ke 1

Ke 2

Ke 2

Ke 3

Ke 3

Ke 4

Ke 4

Ke 5

Ke 5

Total

Total

Puluhan Satuan

Puluhan Satuan

Ke 1

Ke 1

Ke 2

Ke 2

Ke 3

Ke 3

Ke 4

Ke 4

Ke 5

Ke 5

Total

Total
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Permainan III
Nama Permainan

H Besar

Tujuan

membandingkan nilai pecahan

Bahan yang diperlukan

32

•  Kartu pecahan :1/2, 1/3, 1/6, 2/6, 1/9, 2/9, 3/9, 1/18,  
2/18, 3/18
•  Pensil warna
•  Huruf H dengan 18 kotak di dalamnya untuk setiap  
pemain

Jumlah orang

berpasangan

Langkah permainan

•  Kocok kartu pecahan dan diletakkan terbalik
•  Setiap pemain mengambil satu kartu
•  Buka, bandingkan siapa yang memiliki pecahan
terbesar
•  Pemain dengan pecahan terbesar mewarnai kotak                 
sesuai dengan pecahan yang ditunjukkan, misalnya:
1/3 adalah pecahan terbesar, maka pemain tersebut
mewarnai 6 kotak dalam huruf H nya. Kotak sisanya
adalah 12. Apabila kemudian ia mendapatkan 		
pecahan ½, maka tetap yang harus diwarnai adalah
½ dari 18, bukan dari 12
•  Pemenang adalah yang memiliki H penuh terlebih
dahulu

Pertanyaan refleksi

1. Mengapa guru memberikan jenis permainan ini?
Apa tujuannya?
2. Konsep-konsep matematika apa yang harus 		
dikuasai siswa dalam permainan ini?
3. Apa yang dapat dilakukan untuk 				
mengembangkan permainan ini?
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit I.2
Permainan Dalam
Pembelajaran Matematika

!

Tujuan
•   Menentukan jenis permainan yang sesuai     
  
dengan kebutuhan siswa
•   Menentukan kompetensi matematika yang sesuai
dengan permainan
•   Menggunakan strategi      
manajemen kelas
yang sesuai dengan
kebutuhan pada saat
permainan dilakukan

Langkah Kegiatan
15’

60’

30’

Pengantar

Kegiatan
Permainan

Diskusi Tentang
Permainan

1

2

3

15’

Penguatan
4
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Permainan I:
Mencocokkan kartu
•   Semua kartu diacak dan diletakkan tertutup
•   Secara bergantian, siswa mengambil dua kartu yang      
diperkirakan cocok
•   Siswa yang mengambil dua kartu yang cocok dapat       
mengambil dua kartu lagi
•   Apabila kartu yang diambil tidak cocok,  maka kartu
tersebut harus dikembalikan ke tempat semula
•   Kegiatan berakhir apabila semua kartu habis

Pertanyaan
•   Apa yang dipelajari siswa dari kegiatan ini?

•   Kesulitan apa yang
     
mungkin ditemui 		
siswa dari kegiatan ini?		
Bagaimana mengatasinya?

Permainan II :
Mencapai 200
•   Simpan dua set kartu di atas meja, tertutup
•   Siswa mengambil sepasang kartu, buka
•   Masing–masing siswa menulis dua angka yang   
dihasilkan pada tabel yang telah disiapkan
•   Tentukan mana yang puluhan, mana yang satuan
•   Ulangi sampai lima kali
•   Jumlahkan
•   Siswa harus memiliki jumlah total  mendekati 200
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Pertanyaan
•   Strategi apa yang harus dilakukan siswa untuk memiliki    
bilangan yang mendekati 200?
•   Apa yang dipelajari siswa dari kegiatan ini?
•   Pengembangan apa yang dapat dilakukan untuk
disesuaikan dengan kemampuan siswa di kelas?

Permainan III : H Besar

•   Kocok kartu pecahan dan letakkan terbalik
•   Setiap pemain mengambil satu kartu
•   Buka, bandingkan siapa yang memiliki pecahan terbesar
•   Pemain dengan pecahan terbesar mewarnai kotak    
sesuai dengan pecahan yang ditunjukkan,
misalnya : 1/3 adalah pecahan terbesar, maka pemain 		
tersebut mewarnai 6 kotak dalam huruf H nya.
Kotak sisanya adalah 12. Apabila kemudian ia
mendapatkan pecahan ½, maka tetap yang harus 		
diwarnai adalah ½ dari 18, bukan dari 12.
•   Pemenang adalah yang memiliki H penuh terlebih
dahulu

Pertanyaan

•   Apa yang dipelajari siswa dari kegiatan ini?
•   Pengembangan apa yang dapat dilakukan untuk
disesuaikan dengan kemampuan siswa di kelas?
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Manfaat Permainan (1)
•   Mempertajam pemahaman
•   Meningkatkan konsentrasi
•   Meningkatkan proses berfikir
•   Meningkatkan kerja otak
•   Membuat pembelajaran
matematika menyenangkan
dan menantang

Manfaat Permainan (2)
•   Siswa bermain dengan penuh   
kesabaran dan kesenangan
•   Siswa termotivasi
•   Siswa belajar pola
•   Siswa diberi kesempatan untuk
bereksplorasi dan berstrategi
•   Siswa lebih aktif dan penuh   
antisipasi
•   Siswa tidak menyadari kalau mereka sedang belajar  
matematika

Manfaat Permainan Bagi Guru
•   Dapat dibuat dengan menggunakan bahan yang murah,
dipakai terus menerus
•   Memberi kesempatan guru untuk melakukan penilaian
informal
•   Memudahkan pengajaran matematika karena permainan
memberi motivasi belajar yang tinggi untuk siswa
•   Memberikan cara lain dalam mengembangkan konsep  
dan memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih
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PEMANTAPAN KONSEP
Waktu: 4 jam

A. PENGANTAR
Belajar matematika di kelas awal merupakan
landasan dasar sebelum seseorang belajar
di tingkat yang lebih tinggi. Dasar konsep
yang kuat sejak awal akan berdampak
kepada siswa dalam memahami konsepkonsep berikutnya di kelas atas, yaitu kelas
4-6. Pemantapan konsep sejak awal yang
perlu dikuasai oleh seorang siswa tentunya
sangat ditentukan oleh pemahaman
seorang guru sehingga ia dapat mengajar
matematika
lebih
mendalam
tanpa
melupakan strategi yang sesuai dengan
kebutuhan siswanya.
Pada unit ini dibahas tentang konsepkonsep bilangan dan penerapannya dalam
kegiatan belajar mengajar di dalam kelas
sehingga kualitas pembelajaran matematika dapat lebih ditingkatkan.

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. mengidentifikasi ciri-ciri dari suatu bilangan dan contohnya
2. membuat soal terbuka

C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Bahan bacaan
3. ATK: spidol, kertas plano, kertas HVS
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D. LANGKAH KEGIATAN
30’

40’

60’

50’

Pengantar

Pengenalan Model
Frayer

Pengembangan Peta
Konsep Bilangan

Diskusi Peta
Konsep Bilangan

1

2

3

4

10’

20’

30’

Revisi

Kunjung Karya

Mendesain Soal
Terbuka

7

6

5

1. Pengantar (30menit)
Fasilitator memberikan soal yang harus dipecahkan bersama. Soal dibacakan satu persatu dan
dijawab oleh peserta. Kegiatan dilakukan secara pleno.

Benar atau Salah
•   Semua bilangan bulat pasti merupakan bilangan rasional
•   0 adalah bilangan genap sekaligus bilangan ganjil
•   Hasil kali bilangan ganjil dengan bilangan genap adalah genap
•   Hasil kali tiga bilangan berurutan senantiasa habis dibagi 6
•   90% bilangan prima adalah ganjil
•   Jumlah dua bilangan selalu menghasilkan bilangan yang lebih  
besar
•   Hasil bagi dua bilangan selalu menghasilkan bilangan yang lebih
kecil
•   a – b tidak akan pernah sama hasilnya dengan b – a
•   Jumlah dari bilangan irasional pasti irasional
•   Jika suatu bilangan dibagi 3, sisa pembagian yang mungkin   
adalah 0, 1, dan 2
•   Nol adalah bilangan positif sekaligus negatif

Fasilitator secara cepat mengajak peserta untuk melakukan refleksi diri, seberapa banyak soal
yang mereka jawab benar. Fasilitator pun mengingatkan bahwa pemahaman konsep sangatlah
penting bagi semua guru dan menginformasikan mereka bahwa di sesi ini mereka akan belajar
dan memperkuat konsep bilangan.
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2. Pengenalan Model Frayer (40 menit)
Fasilitator membahas bilangan genap dengan peserta dengan menggunakan Model Frayer.
Fasilitator menanyakan hal berikut:
1. Sebutkan contoh-contoh bilangan genap
2. Sebutkan contoh bukan bilangan genap
3. Sebutkan ciri bilangan genap
4. Tulis definisi dari bilangan genap
Setiap jawaban peserta ditulis oleh fasilitator dengan menggunakan Model Frayer sehingga
menghasilkan peta konsep sebagai berikut:

MODEL FRAYER
2, 4, 6, ...

1, 3, 5, 7, ...

BILANGAN GENAP
•   Jumlah dua bil ganjil adalah genap
•   Selisih dari dua bil ganjil adalah genap
•   Hasil kali bil genap dengan sembarang bil adalah genap
•   Angka satuannya selalu salah satu dari bilangan 0,2,4,6
atau 8
•   Bisa positif atau negatif
•   Jumlah dua bil genap selalu genap
•   Selisih dua bil genap adalah genap

Semua bilangan yang habis di bagi 2

Pemodelan mengisi peta konsep di atas bersama-sama peserta diharapkan memberikan
gambaran yang cukup jelas bagi peserta sehingga mereka dapat membuatnya sendiri untuk
konsep bilangan lain.
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3. Pengembangan Peta Konsep Bilangan (60 menit)
Setiap kelompok diminta untuk mengembangkan tiga peta konsep: bilangan bulat, pecahan
dan bilangan cacah. Kelompok dapat dibagi menjadi tiga kelompok kecil dan masing-masing
mengerjakan satu konsep bilangan.
Sebelum memulai, fasilitator memastikankan bahwa peserta memahami cara mengisi peta
konsep dengan Model Frayer. Fasilitator menayangkan format Model Frayer dan menerangkan
kembali apa yang harus mereka lakukan.

MODEL FRAYER
Tuliskan contoh-contoh dari
konsep tersebut (sebanyak
mungkin)

Tuliskan yang bukan merupakan
contoh dari konsep tersebut
(sebanyak mungkin)

Konsep Kata Yang
Sedang Dibahas

Tuliskan ciri-ciri dari konsep
tersebut (sebanyak mungkin)

Tuliskan definisi dari konsep
tersebut

Peserta mengerjakan peta konsep di kertas plano.

4. Diskusi Peta Konsep Bilangan (50 menit)
Fasilitator membagi seluruh peserta menjadi tiga kelompok besar:
1. Kelompok Bilangan Bulat
2. Kelompok Pecahan
3. Kelompok Bilangan Cacah
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Setiap peserta dari kelompok asal membawa hasil pekerjaannya masing-masing dan
mempresentasikan hasilnya di kelompok baru. Hasil pekerjaan dapat ditambah atau dikoreksi
oleh peserta dari kelompok sebelumnya. (Apabila kelompok baru sangat besar, maka kelompok
baru dapat terdiri dari dua kelompok, misalnya: 2 kelompok bilangan bulat, 2 kelompok pecahan
dan 2 kelompok bilangan cacah).
Setelah proses presentasi selesai, setiap anggota kembali ke kelompok asal dan
menginformasikan hasil karya yang telah dikoreksi atau ditambah oleh rekannya dari kelompok
lain.

5. Latihan Mendesain Soal Terbuka (30 menit)
Fasilitator memberikan contoh soal terbuka dan meminta setiap peserta untuk menuliskan
jawabannya di atas kertas HVS.
Dua bilangan dijumlahkan menghasilkan bilangan ganjil ratusan.
Berapakah bilangan-bilangannya?
Peserta kemudian diminta untuk mendiskusikan hasil jawabannya dengan teman di sebelahnya
dan kemudian fasilitator mendiskusikan jawaban tersebut secara pleno.
Fasilitator mengajak peserta untuk memperhatikan soal tersebut.
1. Apakah soal tersebut memiliki satu jawaban?
2. Apa yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat menjawab soal tersebut?
Fasilitator meminta setiap kelompok untuk membuat satu soal terbuka untuk masing-masing
bilangan bulat, bilangan cacah dan pecahan. Soal ditulis pada kertas plano.

6. Kunjung Karya (20 menit)
Fasilitator meminta setiap kelompok untuk memutarkan hasil karyanya searah jarum jam setelah
diberi aba-aba. Setiap kelompok memberikan masukan dengan menuliskannya langsung di
kertas plano.

7. Revisi Soal terbuka (10 menit)
Setiap kelompok melihat ulang hasil karyanya dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.
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E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA

Bilangan Bulat

• Bilangan bulat terdiri
dari bilangan asli
( 1, 2, 3, …) dan
lawannya ( -1, -2, …)
serta 0.
• Suatu bilangan se-		
makin ke kanan 		
akan menghasil
kan bilangan		
yang semakin
besar, begitu pula
sebaiknya, 		
semakin ke kiri akan 		
menghasilkan 		
bilangan yang 		
semakin kecil.
• Pecahan dan desimal
tidak termasuk
bilangan bulat.

Apabila suatu bilangan berada di sebelah kiri dari
suatu bilangan pada garis bilangan, maka bilangan
tersebut lebih kecil dari bilangan yang berada di
sebelah kanannya. Sebaliknya, apabila berada di
sebelah kanan, maka bilangan tersebut lebih besar
dari bilangan yang berada di sebelah kirinya.

Bilangan Prima
Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, …

Bilangan Ordinal
Bilangan ini digunakan untuk menunjukkan posisi, misalnya:
pertama, ke dua, ke tiga, …
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Bilangan Ganjil
Bilangan ini tidak habis dibagi dua:
1, 3, 5, 7, 9, ...

Bilangan Genap
Bilangan yang habis dibagi 2:
2, 4, 6, 8, 10,…

Bilangan Kardinal
menunjukkan banyaknya benda.

7

Bilangan Cacah
Himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu {0, 1, 2, 3 ...}.
Dengan kata lain himpunan bilangan asli ditambah 0.

			

0, 1, 2, 3, 4, ....

Beberapa contoh soal untuk bilangan:
•   Manakah  dari  bilangan  pada  kelompok  ini  yang  tidak cocok dikumpulkan dengan yang
lainnya: 15, 2, 8, 13, 16. Mengapa?
•   Bilangan  3461  mempunyai  sifat  jumlah  dua  angka  pertama  sama  dengan  jumlah  dua
angka terakhir. Berapa banyak bilangan di antara 1000 dan 2000 yang mempunyai
sifat seperti itu?
•   Aku   memiliki   bilangan-bilangan  berikut: 15, 33, 30, 21, 63, 60, 45.  Apakah  bilanganbilangan ku adalah bilangan genap, bilangan ganjil, perkalian 3 atau semuanya
lebih besar dari 20? Bilangan-bilangan berapa lagikah yang bisa aku masukkan ke dalam
kelompok tersebut?
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Nilai Tempat
Nilai tempat menunjukkan hubungan antara letak suatu bilangan dengan nilainya, misalnya:

125
RATUSAN			

PULUHAN			

SATUAN

NILAI TEMPAT

Contoh soal nilai tempat:
•    Saya menuliskan sebuah bilangan yang memiliki hanya satu angka 0.  Yang saya masih    
ingat, bilangan tersebut di antara 3000 dan 9000. Bisakah engkau membantu mengingat
bilangan yang tadi saya tuliskan?
•    Aku memiliki 2 buah bilangan. Bilangan-bilangan tersebut terdiri dari empat angka. Selisih
dari kedua bilangan tersebut adalah 1237. Berapakah bilangan-bilanganku?
•    Angka saya berada di antara 2 dan 6.  Angka tersebut lebih besar dari 3 tetapi lebih kecil
dari 5. Berapakah angka saya?
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Perkalian
Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkalian:
Penjumlahan berulang
4 x 20 dapat diselesaikan dengan menjumlahkan seperti berikut: 20+20+20+20=80
Hitung Lompat
menghitung maju atau mundur beberapa kali sesuai dengan yang diinginkan, misalnya:

2

4

6

8

Array
Bilangan-bilangan yang dikalikan dapat disusun ke dalam kolom atau baris.

5 x 3 atau
3x5
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Berikut merupakan pembuktian operasi perkalian dengan hasil yang sama:

FAKTA MENGENAI PERKALIAN
•   Commutative : 3 x 4 = 4 x 3
•   Associative : ( 2 x 4 ) 5 = 2 ( 4 x 5 )
•   Multiplicative Identitiy : 5 x 1 = 5
•   Distributive : 4 ( 6 + 3 ) = ( 4 x 6 ) + ( 4 x 3)

Pembagian
Pembagian adalah dibaginya suatu jumlah atau kuantitas menjadi bagian yang sama.

HUBUNGAN PERKALIAN DAN PEMBAGIAN

21 : 3 = 7
3 x 7 = 21
21 : 7 = 3
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Contoh soal operasi:
•   Ada 5 kendaraan di tempat parkir.  Berapa banyak rodanya?
•   Kalau  siswa  di suatu  sekolah  dasar  dikelompokkan  empat-empat  akan diperoleh  sisa
1 orang yang tidak memiliki kelompok. Berapa banyakkah siswa di sekolah tersebut?
•   Dua  bilangan  dijumlahkan  menghasilkan  bilangan  ganjil  ratusan.  Berapakah  bilangan-     
bilangannya?
•   Gunakan  semua  angka  dari  1  hingga 9 masing-masing  satu  kali saja  dan  gunakan  
pula sembarang satu operasi. Berapakah hasil yang bisa kamu dapatkan? Kapankah
diperoleh hasil terbesar? Terkecil?
•   Aku  memiliki  dua  kelompok  bilangan.  Kelompok  pertama  adalah  3, 5, 8  dan kelompok
kedua adalah 4, 7, 9. Kedua kelompok tersebut dapat memiliki jumlah yang sama apabila
salah satu bilangan dari masing-masing kelompok dipindahkan. Bilangan-bilangan yang
mana harus dipindah?

Pecahan
Pecahan digunakan untuk menunjukkan banyaknya bagian-bagian dari suatu bagian
utuh,misalnya:

3
4
Bilangan yang di atas (3) disebut sebagai pembilang dan menunjukkan berapa banyak
bagian dari suatu bagian utuhnya. Bilangan yang di bawah (4) disebut sebagai penyebut dan
menunjukkan banyaknya bagian keseluruhan.

Pecahan Campuran
Pembagian adalah dibaginya suatu jumlah atau kuantitas menjadi bagian yang sama.

1

2
3

Pecahan campuran terdiri dari satu bilangan bulat dan satu pecahan.
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Contoh Soal Pecahan:
•   Selisih dua pecahan campuran adalah ½.  Berapakah bilangan tersebut?  

REFERENSI
O’Brian, Harry and Greg Purcell. The New Primary Mathematics Handbook, Horwitz Education,
Australia, 2004
1992 California Mathematics Framework: An Overview
Soal-Soal Olimpiade Nasional

F. LEMBAR KERJA PESERTA (tidak ada)
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit I.3
pemantapan konsep

Tujuan

•  Mengidentifikasi ciri-ciri   
dari suatu bilangan dan
contohnya
•  Membuat soal terbuka

Langkah Kegiatan
30’

40’

60’

50’

Pengantar

Pengenalan
Model Frayer

Pengembangan
Peta Konsep
Bilangan

Diskusi Peta
Konsep Bilangan

1

2

3

4

10’

20’

30’

Revisi

Kunjung Karya

Mendesain Soal
Terbuka

7

6

5
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benar atau salah
•   Semua bilangan bulat pasti merupakan bilangan rasional
•   0 adalah bilangan genap sekaligus bilangan ganjil
•   Hasil kali bilangan ganjil dengan bilangan genap adalah
genap
•   Hasil kali tiga bilangan berurutan senantiasa habis
dibagi 6
•   90% bilangan prima adalah ganjil

benar atau salah (lanjutan)
•   Jumlah dua bilangan selalu menghasilkan bilangan yang
lebih besar
•   Hasil bagi dua bilangan selalu menghasilkan bilangan
yang lebih kecil
•   a – b tidak akan pernah sama hasilnya dengan b – a
•   Jumlah dari bilangan irasional pasti irasional
•   Jika suatu bilangan dibagi 3, sisa pembagian yang
mungkin adalah 0, 1, dan 2
•   Nol adalah bilangan positif sekaligus negatif

model frayer
Tuliskan contoh-contoh
dari konsep tersebut
(sebanyak mungkin)

Tuliskan yang bukan merupakan contoh dari konsep
tersebut
(sebanyak mungkin)

Konsep Kata Yang
Sedang Dibahas

Tuliskan ciri-ciri dari konsep tersebut (sebanyak
mungkin)
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model frayer
2, 4, 6, ...

1, 3, 5, 7, ...

BILANGAN GENAP
•   Jumlah dua bil ganjil adalah genap
•   Selisih dari dua bil ganjil adalah genap
•   Hasil kali bil genap dengan sembarang bil
adalah genap
•   Angka satuannya selalu salah satu dari
bilangan 0,2,4,6 atau 8
•   Bisa positif atau negatif
•   Jumlah dua bil genap selalu genap
•   Selisih dua bil genap adalah genap

Semua bilangan yang habis
di bagi 2

soal terbuka

Dua bilangan dijumlahkan menghasilkan
bilangan ganjil ratusan.
Berapakah bilangan-bilangannya?
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Unit 2

Membaca dan Siswa

Membaca dan Siswa
Kegiatan membaca di kelas awal perlu mendapat
perhatian besar dari guru karena kesalahan dalam
mengajar membaca akan berakibat berkurangnya
atau bahkan hilangnya minat anak untuk membaca.
Kegiatan membaca sendiri sangat penting bagi
siswa karena dengan membaca, siswa diberi jalan
untuk menjadi seorang pembelajar mandiri dan
proses belajar pun bisa berlangsung seumur hidup.
Membaca juga memberikan dampak yang luar
biasa terhadap perkembangan pengetahuan siswa
karena banyaknya informasi yang bisa diperoleh dari
kegiatan membaca.
Dalam kegiatan membaca di sekolah anak perlu
mengalami hal-hal sebagai berikut:
•   melihat simbol dari media cetak
•   memahami makna simbol dari media cetak
•   mengembangkan perbendaharaan kata yang langsung bisa dibaca tanpa dianalisis
hubungan antar hurufnya
•   melihat bagaimana kata dan kalimat disusun
•   menghubungkan pembaca dengan pengalaman terdahulunya
•   memahami yang dibaca
•   menerima atau pun mempertanyakan sikap yang digambarkan pada bahan bacaan
•   proses membaca meliputi: membaca, bertanya, berfikir, berdiskusi dan diakhiri dengan
kegiatan menulis
Pemahaman bahan bacaan biasanya melalui tiga proses yaitu: memahami kata, memahami
struktur kalimat, dan memahami ejaan yang ada. Tidak semua anak mampu melakukan
ketiganya. Guru diharapkan dapat melatih kemampuan membaca siswa dengan melibatkan
ketiga keterampilan tersebut.
Agar keterampilan membaca siswa dapat berkembang, sebaiknya guru membacakan buku yang
menarik setiap hari kepada siswanya, membaca dengan mereka, atau memberi kesempatan
kepada siswa untuk membaca sendiri buku–buku yang menarik.
Kegiatan di pelatihan ini memberikan gambaran bagaimana membaca tidak dapat dipisahkan
dari keterampilan yang lain seperti berbicara, mendengarkan dan menulis. Kesemuanya
merupakan keterampilan yang penting dan saling mendukung. Oleh sebab itu, di sekolah
sebaiknya keterampilan berbahasa diberikan seimbang, tidak ada yang lebih penting dari yang
lainnya.
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MEMBACA DAN KEGIATAN 			
BAHASA TERPADU
Waktu: 2 jam
A. PENGANTAR
Pengembangan keterampilan membaca
di kelas awal tidak bisa dipisahkan dari
keterampilan menyimak, berbicara, dan
menulis.
Ketika seorang anak membaca, dia
terlibat dalam proses mendapatkan/
memahami makna atau isi dari teks
yang dia baca dan membangun
makna tersebut.
Dia menggunakan
semua kemampuan bahasanya ketika
melakukan hal tersebut. Kemampuan
Anak sedang mengurutkan kalimat .
bahasa tersebut telah dia kembangkan
! berkomunikasi secara lisan.
sejak masih bayi dalam bentuk kemampuan
Banyak penelitian menunjukkan korelasi antara kemampuan berbahasa lisan dengan
kemampuan membaca. Ini berarti bahwa seorang anak yang memiliki kemampuan bahasa
lisan yang baik bisa diramalkan akan memiliki kemampuan membaca yang baik pula. Anak
yang bisa menggunakan kalimat-kalimat majemuk dan kosa kata yang lanjut dalam komunikasi
lisan biasanya juga memiliki nilai tinggi dalam tes membaca. Demikian juga anak yang mampu
menyimak dan bisa memahami bahasa lisan juga cenderung merupakan pembaca yang baik.
Hal ini adalah karena menyimak seperti juga membaca sama-sama membutuhkan kemampuan
memahami bahasa lisan dan tulis.
Dengan demikian kemampuan berbicara dan mendengar/menyimak penting sekali untuk
dikembangkan untuk mendukung pengembangan kemampuan membaca. Di sekolah guru
perlu merancang pembelajaran membaca yang terpadu dengan kegiatan menyimak, berbicara,
dan menulis.
Membaca yang efektif juga membutuhkan wawasan atau skema yang ada dalam kepala
pembacanya. Seorang anak yang pernah ke kebun binatang tentu akan lebih mudah memahami
isi bacaan yang bercerita tentang kebun binatang dan suasananya karena di dalam benaknya
anak tersebut telah memiliki gambaran tentang kebun binatang, binatang, dan suasana
kebun binatang. Semakin banyak dan lengkap skema anak tentang banyak hal (misalnya
tentang sungai, pasar, sawah, perilaku disiplin, makanan sehat) semakin mudah pula baginya
memahami berbagai macam bacaan dengan berbagai topik.
Karena itu penting bagi guru kelas awal untuk juga memberikan berbagai kegiatan dan
pengalaman yang bisa membangun skema anak. Misalnya, sebelum membaca buku tentang
katak, guru bisa mengajak anak-anak mengamati katak, berdiskusi (berbicara dan mendengar)
bersama-sama tentang katak dan ciri-ciri serta kelakukannya yang diikuti dengan bermain
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lompat katak. Kemudian kegiatan membaca bisa diikuti dengan tanya jawab dan dengan
menulis serta menggambar tentang katak.
Kegiatan pertama dalam pelatihan ini akan memberikan gambaran bagaimana membaca tidak
dapat dipisahkan dari keterampilan yang lain seperti berbicara, mendengarkan dan menulis.
Kesemuanya merupakan keterampilan yang penting dan saling mendukung. Oleh sebab itu, di
sekolah sebaiknya keempat keterampilan berbahasa diberikan secara seimbang.

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. menjelaskan pentingnya pembelajaran membaca yang terpadu dengan keterampilan berbahasa yang lain, yaitu menyimak, berbicara, dan menulis
2. mendapatkan ide tentang pembelajaran bahasa yang terpadu yang mengintegrasikan kegiatan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis
3. mendemonstrasikan pembelajaran bahasa terpadu yang mengintegrasikan kegiatan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis
C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Buku besar
3. Lembar kerja
4. ATK: spidol, kertas untuk gambar, pensil warna

D. LANGKAH KEGIATAN
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1. Pendahuluan (15 menit)
•    Fasilitator meminta peserta untuk membagi diri dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas   
empat orang.
•    Fasilitator    memulai   kegiatan   dengan   bertanya   jawab  singkat   tentang   pentingnya  
keterampilan bahasa yang lain (menyimak, berbicara, dan menulis) bagi pengembangan
kemampuan membaca awal.
•    Fasilitator menyampaikan bahwa sebuah kegiatan  pemodelan tentang kegiatan  membaca  
yang terpadu dengan kegiatan berbahasa lain akan disampaikan dan meminta peserta
untuk berperan sebagai siswa kelas awal. Fasilitator menyatakan bahwa dirinya akan
berperan sebagai guru kelas awal.

2. Pemodelan (45 menit)
Setelah peserta dan fasilitator berperan menjadi siswa dan guru kelas awal, fasilitator melakukan
hal-hal berikut:
a. Fasilitator bertanya pada peserta mengenai hari dan tanggal hari ini, dan menuliskan
jawaban peserta (siswa) pada papan tulis, misalnya:

Hari ini hari Senin, dua Januari dua ribu sembilan
b. Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa untuk meneruskan kalimat tersebut, misalnya
dengan:

Hari ini hari Senin. Saya belajar membaca.
Guru menuliskan kalimat siswa.
c. Fasilitator memperlihatkan buku besar dan menarik perhatian siswa pada judul dan
gambar sampul. Fasilitator mengajak siswa berbicara tentang judul dan gambar sampul
tersebut dan menerka isi buku dari judul dan sampul. Pertanyaan yang bisa diajukan
misalnya:
- Apa judul buku ini ? Ada yang tahu? Mana yang disebut judul? Ayo kita
baca bersama: misalnya Di Dalam Hutan. Apakah hutan itu? Siapa pernah ke hutan?
Kalau judulnya Di Dalam Hutan, kira-kira ceritanya tentang apa ya?
- Sekarang kita lihat sampul buku ini. Gambar apa ini? Kalian pernah melihat binatang
(atau bunga, kue, orang, dll sesuai gambar dalam sampul) seperti ini? Di mana?
- Siapa yang mengarang buku ini? Siapa yang membuat ceritanya? (Pintar ya bisa
membuat cerita. Kalian juga bisa membuat cerita).
- Siapa yang menggambar sampul ini? Siapa ya ilustratornya? Ayo kita cari.
- Nah, kira-kira tentang apa ya cerita buku besar ini?
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d. Fasilitator mulai membaca buku besar halaman per halaman dengan cara membaca yang
dramatis, hidup, dan menarik dengan intonasi naik turun sesuai dengan tuntutan cerita.
Dengan menggunakan tongkat yang cukup panjang, fasilitator menunjuk setiap kata yang
dibaca.

Di dalam hutan ada ular.									
													
Di dalam hutan ada ular dan burung. Di mana ular?
Di dalam hutan ada ular, burung, dan kupu-kupu.

Di mana ular?

Di dalam hutan ada ular, burung, kupu-kupu dan monyet.

Di mana ular?

Di dalam hutan ada ular, burung, kupu-kupu, monyet dan orang hutan.
Di mana ular?

		

Di dalam hutan ada ular, burung, kupu-kupu, monyet dan .... HARIMAU
e. Bacalah setiap kalimat dengan cukup pelan untuk memberi waktu bagi anak memperhatikan hubungan antara bunyi dan bentuk grafis dari bunyi tersebut (tulisannya). Beri
jeda setelah kata ada dibaca dengan intonasi naik dengan maksud mengundang anak
untuk ikut membaca.
Buku besar dengan cerita yang bagus yang menggunakan pengulangan kata atau kalimat
yang berpola biasanya secara otomatis akan mengundang anak untuk mengikuti
pembacaan guru.
f. Sebelum membuka setiap halaman, fasilitator meminta siswa menerka apa isi cerita pada
halaman berikutnya.
g. Setelah pembacaan selesai, fasilitator memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan
perasaan mereka terhadap cerita atau pengalaman selama membaca. Ini adalah jenis
pertanyaan estetik yang harus mendahului pertanyaan pemahaman supaya rasa suka
membaca bisa tumbuh kembang. Pada tahap ini yang dipentingkan adalah antar siswa dan
antara siswa dan guru bisa berbagi rasa/ kesan tentang cerita yang telah dibaca.
Karena itu doronglah siswa untuk saling berinteraksi. Contoh pertanyaan
yang bisa diajukan, misalnya:

Bagaimana pendapatmu tentang buku ini?
Sukakah kalian dengan cerita tadi? Mengapa suka? Mengapa tidak suka?
Bagaimana perasaanmu selama membaca tadi. Kenapa?
Bagian mana dari cerita tadi yang paling kamu sukai? Mengapa?
Kalau kamu menjadi ulat tadi apa yang akan kamu lakukan?
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h. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan pemahaman yang bisa diberikan berdasarkan
tanggapan siswa. Pertanyaan berkisar pada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana dan
mengapa.
i.

Fasilitator bisa menuliskan tanggapan atau ide siswa pada kertas dan kemudian dipajangkan.

j.

Setelah itu fasilitator meminta siswa menggambar apa saja yang berhubungan dengan
cerita yang telah dibaca bersama tadi.

k. Setelah siswa selesaimenggambar, fasilitator meminta siswa untuk menuliskan
keterangan pada gambar tersebut. Mereka bisa menuliskan keterangan pendek
tentang gambar, nama-nama benda dalam gambar, komentar, dan sebagainya.
Jangan lupa minta siswa menuliskan nama mereka sebagai pengakuan bahwa
merekalah yang membuat karya tersebut.
l.

Fasilitator mempublikasikan karya siswa dengan cara memberi kesempatan pada mereka
untuk saling menikmati. Karya siswa juga bisa dipublikasikan dengan cara dipajang atau
dijilid secara sederhana untuk menjadi buku karya kelompok ata kelas. Kumpulan
karya ini bisa dijadikan salah satu koleksi sudut baca kelas.

3. Mengisi Lembar Pengamatan (15 menit)
Fasilitator meminta peserta untuk merenung selama lima menit, kemudian mengisi Lembar
Pengamatan.

4. Diskusi (30 menit)
Peserta berdiskusi tentang kegiatan pemodelan tadi, saling bertukar tentang kesan dan pendapat
mereka tentang kegiatan yang telah berlangsung berdasarkan catatan mereka dalam Lembar
Pengamatan. Jika perlu, pengisian lembar pengamatan bisa dibagikan beberapa saat setelah
diskusi mulai.

5. Penguatan dan Penutup (15 menit)
Fasilitator memberikan penguatan dengan mengingatkan peserta mengapa mereka perlu
menyajikan pengalaman bahasa terpadu pada siswa (lihat Pengantar).

E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA (tidak ada)
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F. LEMBAR KERJA PESERTA

Lembar Pengamatan Pemodelan
Amatilah apa saja yang dilakukan guru dan dilakukan siswa. Pikirkan apa tujuan guru melakukan
kegiatan-kegiatan tersebut.

No
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Yang dilakukan guru

Yang dilakukan siswa

Tujuan kegiatan yang dilakukan
guru
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit 2.1
membaca dan kegiatan
bahasa terpadu

!

pengantar

Mengapa pengembangan keterampilan membaca di
kelas awal tidak bisa dipisahkan dari keterampilan
menyimak, berbicara, dan menulis?

jawaban (1)
•  Karena kemampuan bahasa lisan yang telah lebih   
bagus (karena dikembangkan sejak bayi) bisa 		
membantu kemampuan membaca anak
•  Anak yang memiliki kemampuan bahasa lisan yang
baik biasanya juga memiliki kemampuan 			
membaca yang baik pula
•  Guru perlu memanfaatkan kemampuan bahasa lisan
untuk mengembangkan kemampuan membaca
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jawaban (2)
• Karena itu di sekolah guru perlu merancang pengajaran   
dan pembelajaran membaca yang terpadu dengan 		
kegiatan menyimak, berbicara, dan menulis.

tujuan
•  Menjelaskan pentingnya pembelajaran membaca yang
terpadu dengan keterampilan berbahasa yang lain, 		
yaitu menyimak, berbicara, dan menulis
•  Mendapatkan ide tentang pembelajaran bahasa yang
terpadu yang mengintegrasikan kegiatan mendengar,
berbicara, membaca, dan menulis
•  Mendemonstrasikan pembelajaran bahasa terpadu
yang mengintegrasikan kegiatan mendengar, berbi -		
cara, membaca, dan menulis

Langkah Kegiatan

64

15’

45’

15’

Pendahuluan

Pemodelan pembelajaran
membaca yang terpadu
dengan keterampilan
berbahasa yg lain

Peserta mengisi
lembar pengamatan

1

2

3

15’

30’

Penguatan &
Penutup

Diskusi hasil
pengamatan

5

4

Unit 2.1

Membaca dan Kegiatan Bahasa Terpadu

H. BAHAN TAMBAHAN/ACUAN UNTUK FASILITATOR

Contoh Jawaban Lembar Pengamatan Pemodelan
Yang dilakukan siswa

Tujuan kegiatan yang dilakukan
guru

Guru bertanya pada siswa

- memusatkan perhatian 		

- mempersiapkan siswa untuk mengikuti

mengenai hari dan tanggal

pada guru			

No
1

Yang dilakukan guru

hari ini; dan menuliskan
jawaban peserta (siswa) pada
papan tulis.

- memberikan informasi
kepada guru 		
- mendiktekan informasi kepada
guru			
- .................

pelajaran			
- memberikan contoh hubungan 		
bahasa lisan dan tulis yang dalam
konteks ini adalah memberikan
gambaran bahwa bahasa tulis
bisa dipakai untuk ‘menyimpan’ fakta 		
yang disampaikan secara lisan
- membangun kesadaran anak akan hari
dan waktu. 			
- ..........

2

Guru menuliskan 		

- siswa mendikte kepada guru

Hari ini hari Senin dua

- siswa memperhatikan guru

Januari dua ribu sembilan

yang sedang menulis

- guru membangun sight words (kata yang
langsung bisa diidentifikasi anak karena
sering ditemui dan kata-kata tersebut 		
memiliki makna bagi anak)

.
3

Guru mengajak siswa
berbicara/berdiskusi tentang
judul dan gambar sampul

- memperhatikan judul dan
gambar sampul
- membuat interpretasi tentang

buku besar dan menerka isi

makna judul dan ilustrasi 		

buku dari judul dan sampul.

sampul

membaca		
- menghubungkan buku dengan 		
pengalaman anak
- mengajarkan salah satu keterampilan

- menghubungkan yang 		
ada pada sampul dengan 		
pengalaman hidup mereka
- membuat perkiraan tentang
hubungan antara judul, 		
ilustrasi sampul dengan isi 		
cerita

- membangun minat anak untuk

membaca: menerka isi bacaan
dari judul dan ilustrasi			
- mengajarkan keterampilan berpikir: 		
membuat prediksi berdasarkan data yang
ada (pada sampul) 			
- ................

			

- ................
4

Guru membaca buku besar

- menyimak pembacaan guru

halaman per halaman dengan

- menikmati dan memahami

cara membaca yang dramatis,
hidup, dan menarik dengan
intonasi naik turun sesuai
dengan tuntutan cerita.

- memberikan contoh membaca yang
benar dan menarik			

isi cerita yang disampaikan 		

- ‘menghidupkan bahasa tulis’

secara lisan			

- memperlihatkan hubungan antara 		

- mengamati hubungan antara

bunyi/ucapan dengan simbolnya (kata

bunyi ucapan guru dengan 		

yang tertulis)			

wujud simbolnya 			

- membangun kosa kata anak		

(kata yang tertulis)		

- .......................

- ................
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No
5

Yang dilakukan guru
Guru menunjuk kata-kata
yang dibaca

6

Guru meminta siswa menerka
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Yang dilakukan siswa
- memperhatikan hal yang 		

Tujuan kegiatan yang dilakukan
guru
- guru membangun konsep tentang kata

ditunjuk guru
- membuat prediksi/ perkiraan

- mengajarkan keterampilan membaca/

apa isi cerita pada halaman

tentang cerita pada lembar 		

berpikir berdasarkan data yang telah

berikutnya.

berikutnya

diketahui dari halaman sebelumnya 		

		

- .................

atau yang baru selesai dibaca.
- ....................

7

Guru bertanya tentang
perasaan siswa selama atau
setelah membaca (pertanyaan
estetik harus mendahului
pertanyaan pemahaman
supaya timbul rasa suka

- mengekspresikan perasaan/
kesan yang dirasakan selama
membaca		

- membangun rasa senang pada kegiatan
membaca			
- ...............

- menghubungkan isi bacaan 		
dengan pengalaman pribadi
- ................

membaca).
8

Guru memberikan pertanyaan
pemahaman.

- memberikan informasi 		
tentang isi bacaan		
- mendiskusikan isi bacaan

- membangun kemampuan membaca 		
pemahaman			
- .................

- .................
9

Guru menuliskan tanggapan
atau ide siswa pada kertas
dan kemudian dipajangkan.

- memberikan informasi 		
tentang isi bacaan			
- .................

- menghargai jawaban siswa		
- menghasilkan tulisan yang berasal
dari tanggapan siswa untuk dipajang
sebagai bahan membuat lingkungan 		
yang kaya tulisan 		
- mencontohkan hubungan antara 		
membaca dan menulis			
- ...............

10

Guru meminta siswa
menggambar apa saja yang
berhubungan dengan cerita

- mengekspresikan gagasan 		
lewat gambar		
- .................

- memberi kesempatan pada anak untuk
memberikan tanggapan melalui cara yang
disenangi anak: menggambar. Gambar		

yang telah dibaca bersama

membantu memperhalus penguasan 		

tadi.

motorik halus yang penting untuk menulis.
- ..................
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Yang dilakukan guru
Guru meminta siswa untuk
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Yang dilakukan siswa
- siswa mengekspresikan 		

- memberikan kegiatan bermakna

menuliskan keterangan pada

gagasan mereka melalui

untuk menulis, yaitu memberikan

gambar tersebut. Mereka bisa

tulisan 			

keterangan pada gambar yang 		

menuliskan nama mereka sendiri,

- .................

keterangan pendek tentang

- ................

Guru mempublikasikan karya

- mempublikasikan hasil karya

siswa dengan cara memberi

- menikmati hasil karya orang
lain			

untuk saling menikmati. Karya

- belajar mengapresiasi 		

siswa juga bisa dipublikasikan

karya sendiri dan orang lain.

dijilid secara sederhana untuk
menjadi buku karya kelompok
atau kelas. Kumpulan karya
ini bisa dijadikan salah satu
koleksi sudut baca kelas.

		

menulis.				

sebagainya.

dengan cara dipajang atau

		

menghubungkan membaca dengan 		

dalam gambar, komentar, dan

kesempatan pada mereka

dibuat siswa

- memberikan kegiatan yang

gambar, nama-nama benda

12

Tujuan kegiatan yang dilakukan
guru

- .................

- menghasilkan bahan pajangandari karya
siswa sendiri			
- menghasilkan bahan bacaan untuk
sudut baca/ perpustakaan dari karya 		
anak sendiri.
- menghargai karya anak dan 		
menumbuhkan percaya dan kebanggaan
diri				
- menumbuhkan rasa saling menghargai.
- ..............
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RPP Pemodelan
Mata pelajaran: Bahasa Indonesia
SKENARIO PEMODELAN

Pelajaran: Bahasa Indonesia
Kelas/Semester: I / I
Waktu: 3 x 30 menit

Standar Kompetensi
1. Mendengarkan											
Memahami bunyi bahasa, perintah, dan dongeng yang dilisankan
2. Berbicara												
Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi, secara lisan dengan perkenalan dan
tegur sapa, pengenalan benda dan fungsi anggota tubuh, dan deklamasi
3. Membaca												
Memahami teks pendek dengan membaca nyaring
4. Menulis										
Menulis permulaan dengan menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan
menyalin

Kompetensi Dasar
1.3 Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita
2.3 Mendeskripsikan benda-benda di sekitar (dalam cerita) dan fungsi anggota tubuh
dengan kalimat sederhana
3.2 Membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat
4.4 Melengkapi kalimat yang belum selesai berdasarkan gambar

Indikator:
1.3.1 Siswa bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita yang dibacakan
2.3.1 Siswa bisa mendeskripsikan ciri-ciri tokoh dalam cerita dalam buku besar
3.2.1 Siswa bisa membaca nyaring kalimat dalam cerita dengan lafal dan intonasi
yang tepat
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3.2.2 Siswa bisa menjawab pertanyaan tentang isi bacaan.
4.2.1 Siswa bisa menuliskan keterangan untuk gambar yang dibikin sendiri dan berhubungan dengan cerita Di Dalam Hutan. 			

Media:
• Buku Besar : Di Dalam Hutan

Alat dan Bahan:
• Kertas HVS / kertas untuk menggambar, spidol berwarna, krayon

Tahap-tahap Kegiatan
Kegiatan

Waktu

Sumber/Alat
/Bahan

Persiapan:
Guru mengatakan bahwa guru akan membacakan cerita dan
anak-anak diminta untuk memperhatikan.
Kegiatan Awal
a. Guru bertanya pada siswa mengenai hari dan tanggal hari ini;
dan menuliskan jawaban siswa pada papan tulis, misalnya:

10’

papan tulis
kapur

Hari ini hari Senin 						
dua Januari dua ribu sembilan
b. Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa untuk meneruskan
kalimat tersebut, misalnya dengan:
Hari ini hari Senin. Saya belajar membaca.
Guru menuliskan kalimat siswa
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Kegiatan
Kegiatan Inti

Waktu

Sumber/Alat
/Bahan

15’

buku besar
Di Dalam
Hutan

30’

Tongkat/
penggaris
panjang

a. Guru memperlihatkan buku besar dan menarik perhatian siswa
pada judul dan gambar sampul serta mengajak siswa berbicara
tentang judul dan gambar sampul tersebut dan menerka isi buku
dari judul dan sampul. Pertanyaan yang diigunakan, misalnya:
• Apa judul buku ini? Ada yang tahu? Mana yang disebut 		
judul? Ayo kita baca bersama: misalnya Di Dalam Hutan. 		
Apa sih hutan itu? Siapa pernah ke hutan? Kalau judulnya 		
Di Dalam Hutan, kira-kira ceritanya tentang apa ya?
• Sekarang kita lihat sampul buku ini. Gambar apa ini? 		
Kalian pernah melihat binatang (atau bunga, kue, orang, 		
dll sesuai gambar dalam sampul) seperti ini? Di mana?
• Siapa yang mengarang buku ini? Siapa yang membuat
ceritanya? (Pintar ya bisa membuat cerita. Kalian juga bisa
membuat cerita).
• Siapa yang menggambar sampul ini? Siapa ya ilustrator-		
nya? Ayo kita cari.
• Nah, kira-kira tentang apa ya cerita buku besar ini?
b. Guru mulai membaca buku besar halaman per halaman dengan
cara membaca yang dramatis, hidup, dan menarik dengan
intonasi naik turun sesuai dengan tuntutan cerita. Dengan
menggunakan tongkat yang cukup panjang, fasilitator menunjuk
setiap kata yang dibaca.
c. Guru membaca setiap kalimat dengan cukup pelan untuk
memberi waktu bagi anak memperhatikan hubungan antara
bunyi dan bentuk grafis dari bunyi tersebut (tulisannya)
dan mengundang anak untuk ikut membaca.
d. Beri jeda setelah kata ada dibaca dengan intonasi naik dengan
maksud mengundang anak untuk ikut membaca. Misalnya,
Di dalam hutan ada

....

e. Sebelum membuka setiap halaman, guru meminta siswa 		
menerka apa isi cerita pada halaman berikutnya.

70

Unit 2.1

Membaca dan Kegiatan Bahasa Terpadu

Kegiatan

Waktu

Sumber/Alat
/Bahan

30’

Kertas
untuk
gambar,
pensil
warna
atau spidol
warna

f. Setelah buku selesai di baca, guru memberikan pertanyaa yang
berhubungan dengan perasaan mereka selama mendengarkan
cerita:
1. Bagaimana pendapatmu tentang buku ini?
2. Sukakah kalian dengan cerita tadi? Mengapa suka? 		
Mengapa tidak suka?
3. Bagaimana perasaanmu selama membaca tadi?		
Kenapa?
4. Bagian mana dari cerita tadi yang paling kamu sukai?
Mengapa?
5. Kalau kamu menjadi ulat tadi apa yang akan kamu 		
lakukan?
g. Setelah pertanyaan yang berhubungan dengan perasaan, guru
memberikan pertanyaan pemahaman tentang isi cerita,
misalnya:
1. Tadi di dalam hutan ada apa saja?
2. Apa ya ciri-ciri binatang tadi? Ciri-cirinya ular 			
bagaimana?
h. Siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban dengan teman
sebangkunya sebelum guru membahas bersama.
Kegiatan Akhir
a. Setelah itu guru meminta siswa menggambar apa saja yang
mereka suka yang berhubungan dengan cerita yang telah dibaca
bersama tadi.
b. Setelah siswa selesai menggambar, guru meminta siswa untuk
menuliskan keterangan pada gambar tersebut. Mereka bisa
menuliskan nama mereka sendiri, keterangan pendek tentang
gambar, nama-nama benda dalam gambar, komentar, dan
sebagainya. Untuk siswa yang belum mampu guru menuliskan
sebagian kalimat atau kata dan siswa melengkapi.
c. Setelah sebagian besar selesai guru bisa meminta beberapa
anak untuk menunjukkan dan menceritakan isi gambar ke depan
kelas, atau saling menunjukkan dan menceritakan pada teman
sebangku. Guru memodelkan cara mengapresiasi pekerjaan
orang lain terlebih dahulu.
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Kegiatan
Penutup
Guru bertanya pada siswa tentang kegiatan apa saja yang telah
mereka lakukan hari ini untuk membantu menyimpulkan hal-hal
yang telah mereka pelajari bersama hari ini.
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STRATEGI MEMBACA: MEMBUAT PETA CERITA
Waktu: 2 jam

A. PENGANTAR
Salah satu jenis bacaan yang
disenangi oleh anak-anak adalah
bacaan berjenis narasi atau dalam
bentuk cerita.
Cerita memiliki
potensi yang besar untuk membuat
anak suka dan biasa membaca.
Dalam membaca cerita siswa perlu
mengenal struktur, atau bangun
dasar, atau kerangka karangan
jenis cerita. Pengetahuan anak
akan kerangka cerita memiliki
banyak
manfaat.
Beberapa
diantaranya adalah 1) dengan
mengenali kerangka cerita maka
pemahaman anak akan isi cerita
bisa meningkat, 2) kerangka cerita
Anak sedang memilih bacaan
membantu anak dalam membuat
ringkasan cerita dengan lebih sistematis,
3) kerangka cerita bisa berfungsi sebagai kerangka/
!
rencana untuk menulis cerita sehingga cerita yang ditulis anak menjadi lebih sistematis. Kegiatan
mengidentifikasi kerangka cerita juga merupakan sarana untuk membangun kemampuan
berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisis bacaan.
Anak-anak bisa mengidentifikasi kerangka atau struktur cerita dengan lebih mudah melalui
kegiatan membuat Peta Cerita. Peta cerita merupakan alat bantu yang berupa pengatur grafis
yang berfungsi mirip seperti peta yang bisa membimbing pembaca menata informasi dari cerita
yang dibaca. Peta cerita juga membantu pembaca supaya ’tidak tersesat’ atau bingung ketika
membaca.
Kegiatan membuat peta cerita bisa dilakukan sebagai kegiatan pra-membaca. Pada kegiatan
pra-membaca, membuat peta cerita merupakan kegiatan memprediksi. Prediksi ini dikonfirmasi
dengan menyempurnakan peta cerita yang dibuat setelah cerita selesai dibaca.
Dalam kegiatan ini peserta akan belajar bagaimana membimbing anak-anak membuat peta
cerita.
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B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. mendapatkan gambaran tentang cara membimbing anak-anak membuat peta cerita
2. menentukan standar kompetensi yang bisa dicapai dengan menggunakan kegiatan membuat peta cerita
3. membimbing anak-anak membuat peta cerita

C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Cerpen untuk siswa sekolah dasar
3. Standar Isi Bahasa Indonesia
4. Lembar Kerja
5. ATK: kertas plano, kertas HVS, spidol berwarna

D. LANGKAH KEGIATAN
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1. Pendahuluan (5 menit)
a. Fasilitator membahas secara singkat fungsi penting kegiatan mengenali struktur cerita
melalui kegiatan membuat peta cerita.
b. Fasilitator memberitahu peserta bahwa akan dilaksanakan kegiatan pemodelan dengan
fasilitator berperan sebagai guru dan peserta sebagai siswa kelas tiga sekolah dasar.

2. Simulasi (60 menit)
Simulasi kegiatan membuat peta cerita dari sebuah cerpen dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:
Pendahuluan (5 menit)
a. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam simulasi ini peserta akan beperan sebagai
siswa kelas tiga dan fasilitator sebagai guru.
b. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri atas 2 - 4 		
orang.
Membahas makna kerangka atau struktur cerita (20 menit)
c. Guru memulai dengan membahas makna kerangka cerita dengan bertanya
jawab tentang manfaat kerangka bagi layang-layang atau tubuh manusia.
(kerangka membuat kertas layangan tegak, tubuh manusia juga tegak). Guru
menjelaskan bahwa kerangka cerita membuat isi cerita teratur dan mudah diikuti.
d. Guru menjelaskan bagian-bagian kerangka cerita dengan menggunakan cerita
yang sudah dikenal dengan baik oleh anak-anak, misalnya Kancil si Pencuri
Timun, Malin Kundang Anak yang Durhaka.
e. Guru mengingatkan anak-anak pada cerita Kancil si Pencuri Timun dengan
menceritakannya kembali secara singkat.
f.

Guru kemudian bertanya pada anak-anak dengan pertanyaan berikut:

		

1. Apa judul cerita yang baru diceritakan guru? (Kancil si Pencuri Timun)

		

2. Siapa nama pengarangnya? (Tidak ada karena ini adalah cerita rakyat
yang diceritakan dari mulut ke mulut.)

		
		

3. Di mana dan kapan peristiwa terpenting dalam cerita terjadi? (di rumah pak
tani)

		

4. Siapa pelaku-pelaku dalam cerita itu? (pak tani, si kancil, dan anjing pak
tani). Siapa pelaku utamanya? (si kancil)

		
		

5. Apa masalah utama yang dihadapi atau dialami oleh pelaku utama? (Si
kancil dikurung oleh pak tani dan ingin membebaskan diri)
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6. Apa saja kejadian-kejadian penting dalam cerita? Kejadian awal, tengah,
akhir? (awal - kancil mencuri timun, tengah - kancil ditangkap dan dikurung
pak tani, akhir - kancil berusaha melarikan diri)

		
		
		

7. Apa jalan keluar dari masalah yang dihadapi pelaku utama atau si kancil?
(Kancil menipu anjing pak tani sehingga anjing pak tani mau menggantikan
diri si kancil berada di dalam kurungan).

g. Pertanyaan dan jawaban anak-anak di tulis pada papan atau kertas plano. Guru
menjelaskan secara singkat makna masalah, seting, dan solusi atau jalan keluar.
h. Guru menjelaskan bahwa yang baru saja mereka buat bersama adalah peta cerita.
Di dalam peta cerita dituliskan kerangka cerita.
Membuat Peta Cerita Secara Berpasangan atau Berkelompok (25 menit)
a. Guru mengatakan bahwa anak-anak akan diberi bacaan dan mereka akan berlatih
secara berpasangan membuat peta cerita.
b. Guru membagikan bacaan dan meminta anak-anak untuk membaca cerita pendek
berjudul Si Rambut Kribo dan Rahasia Eyang dalam hati.
c. Guru membagikan lembaran peta cerita yang masih kosong. Anak-anak secara
berpasangan atau berkelompok empat orang membuat peta cerita.
Bertukar Peta Cerita (10 menit)
Anak-anak saling bertukar peta cerita dan mendiskusikan perbedaan yang ada
dengan membandingkan apa yang tertulis dalam peta cerita dan cerita asli.
Perbedaan dimungkinkan karena interpretasi yang berbeda. Selama bisa dirujukkan
ke cerita asli maka perbedaan tidak perlu dipermasalahkan.

3. Diskusi tentang pemodelan (30 menit)
Peserta, dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 orang, mendiskusikan
pemodelan atau simulasi mengajarkan cara membuat peta cerita pada anak-anak yang
telah dilaksanakan oleh fasilitator. Beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan pada peserta
adalah:
a. Apa manfaat kegiatan membuat peta cerita? (lihat pengantar)
b. Kapankah kegiatan membuat peta cerita bisa dilakukan? (Kegiatan bisa dilaksanakan
sebelum membaca sebagai kegiatan memprediksi isi bacaan dengan memanfaatkan
judul, gambar sampul, ilustrasi cerita, dan daftar isi. Setelah membaca peta cerita
bisa diperbaiki. Atau, kegiatan dilaksanakan setelah membaca, yaitu setelah kegiatan
tanya jawab. Kegiatan ini bisa juga ditindaklanjuti dengan kegiatan membuat ringkasan.
Peta cerita juga bisa difungsikan sebagai rencana/kerangka karangan sebelum anak
menulis.)
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c. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk mengajarkan kemampuan membuat peta
cerita pada anak kelas 1, 2, dan 3? Apa kekurangan yang teramati dari cara yang
digunakan fasilitator? Adakah cara lain selain yang dilakukan oleh fasilitator?

4. Berbagi hasil diskusi (20 menit)
Pekerjaan kelompok dipindahkan ke kelompok lain untuk didiskusikan sehingga kelompok
mendapatkan bandingan jawaban dari kelompok lain. Apabila ada yang akan ditanyakan
kelompok bisa meminta seseorang dari kelompok pemilik karya untuk menjelaskan.

5. Penutup (5 menit)
Fasilitator menutup kegiatan dengan menyebutkan tujuan kegiatan dan meminta peserta
untuk berefleksi apakah tujuan-tujuan tersebut secara individual telah mereka capai.
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E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA
Si Rambut Kribo dan Rahasia Eyang
Oleh: Chris Oetoyo
Didi pulang sekolah dengan wajah kesal. Dilemparkannya tas punggung warna biru ke atas
sofa ruang tengah. Sepatu ia lepaskan dengan paksa dan dilemparkan jauh ke kolong meja.
”Didi, kamu kenapa?” tanya Bunda, yang sedang membawa teh hangat untuk Eyang, heran
melihat wajah kesal Didi.
”Didi enggak mau sekolah lagi!” kata Didi ngambek.
Bunda meletakkan teh hangat di atas meja dan mendekati Didi. ”Memangnya ada apa, kok Didi
bilang begitu?”
”Didi kesal Bunda. Setiap kali ke sekolah selalu dikata-katain teman teman!” pekik Didi.
”Pokoknya Didi enggak mau belajar di sekolah yang baru itu! Didi mau di sekolah yang lama
saja,” kata Didi merajuk dan masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu.
Didi memang baru satu bulan ini sekolah di tempat yang baru. Didi pindah sekolah lantaran
ayah menempati rumah baru di pinggiran kota.
Bunda tersenyum dan mengikuti Didi masuk kamar. Didi menangis, menutup wajahnya dengan
bantal.
”Dulu Eyang juga selalu diejek oleh teman-teman Eyang. Katanya badan Eyang kayak tiang
listrik, tinggi dan kurus,” cerita Eyang kepada Didi ketika duduk bersama di teras depan.
Didi hampir saja tertawa mendengar cerita Eyang. Eyang orangnya memang tinggi dan kurus.
”Terus Eyang marah, enggak?”
”Lho, ngapain Eyang harus marah?” kata Eyang. ”Memang kenyataannya Eyang seperti itu,
kan? Eyang tinggi dan kurus.”
”Tetapi kan, enggak enak dikatain terus setiap hari?” protes Didi mencoba meyakinkan Eyang.
”Masak setiap hari Didi selalu dipanggil Si Kribo? Si Kribo!” Eyang tersenyum.
”Tuh kan Eyang juga ngetawain Didi?” tuduh Didi dengan muka merengut.
Eyang mengelus rambut Didi dengan sayang.
”Eyang bukannya ngetawain Didi, Eyang cuma heran sama Didi. Didi kan sudah kelas tiga,
sudah besar lagi. Masak begitu saja menangis?”
”Soalnya Didi kesal, Yang!” elak Didi.
”Tetapi, Didi enggak boleh menangis,” anjur Eyang. ”Masalahnya, kalau Didi menangis, mereka
malah makin senang menggoda Didi.”
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Didi berpikir, iya juga sih. Setiap kali mereka mengejek dan Didi menangis, mereka semakin
menjadi-jadi. Tetapi, bagaimana enggak menangis kalau setiap saat diejek begitu terus? Kuping
kan jadi pengeng! Batin Didi.
”Jadi Didi harus bagaimana dong, Yang?” tanya Didi minta pendapat dari Eyang. Eyang
manggut-manggut.
”Sini, Eyang kasih tahu rahasia menghadapi teman yang suka usil dan suka mengejek itu,” ujar
Eyang dan langsung membisiki Didi.
Didi berpikir sejenak, lalu mengangguk-anggukkan kepala. Senyumnya langsung mengembang
seketika. Didi akan mencoba rahasia dari Eyang besok di sekolah.
”Si Kribo!”
”Tetapi cakep!”
”Tetapi cakep!” Didi menimpali ejekan temannya sembari membalasnya dengan tersenyum.
Tentu saja tindakannya itu membuat mereka terheran-heran.
Didi terus melangkah masuk kelas dengan bangga. Di dalam kelas Didi kembali diejek oleh
Banu, anak paling nakal dan jahil di kelas.
”Hai Kribo!” teriak Banu.
”Tetapi cakep!” jawab Didi.
Teman-teman yang lain memandang Didi dengan heran. Didi tiba-tiba berubah, ia tidak lagi
marah dan menangis ketika dipanggil dengan Si Rambut Kribo. Didi duduk tenang hingga Pak
Darius, guru Matematika, masuk ke dalam kelas.
”Kok, kamu enggak marah di ejek dengan Si Rambut Kribo?” tanya Hasan teman sebangku
Didi heran.
”Kenapa harus marah?” jawab Didi tenang. ”Memang rambut saya kribo kan? Tetapi cakep,”
ujar Didi bangga.
Hasan memandang Didi terheran-heran.
Begitu pulang sekolah, ternyata sudah tidak ada lagi yang mengejek Didi dengan memanggil
Si Rambut Kribo, dan Didi bangga dengan rahasia dari Eyang itu.
Sepanjang jalan menuju rumah, Didi membayangkan raut wajah Eyang nanti saat Didi
menceritakan keberhasilan rahasia Eyang itu.

Diambil dari Kompas, 1 Februari 2009
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Kancil Si Pencuri Timun
Pada suatu hari Kancil merasa sangat lapar. Kebetulan pada saat itu ia sedang berjalan di kebun
timun milik Pak Tani. Melihat timun-timun Pak Tani yang tampak besar-besar bergelantungan,
perut kancil makin terasa lapar. Maka kancilpun memakan timun Pak Tani. Karena timun Pak
Tani rasanya enak, kancil menjadi ketagihan. Setiap hari ia datang memakan banyak timun Pak
Tani. Tentu saja Pak Tani akhirnya curiga melihat timun semakin hari semakin berkurang.
Pada suatu hari Pak Tani bersembunyi di ladangnya untuk mengetahui siapa pencuri yang rajin
mencuri timunnya. Setelah mengetahui bahwa kancil si pencurinya maka Pak Tani memasang
perangkap berupa orang-orangan sawah yang badannya diberi lem dari getah buah nangka.
Orang-orangan itu diberi baju Pak Tani sehingga sosoknya mirip sekali dengan Pak Tani.
Esok harinya, Kancil datang lagi ke kebun timun Pak Tani. Kali ini dia kaget karena di tengah
kebun ada sesosok manusia. Maka kancil bersembunyi sambil memperhatikan gerak gerik sosok
manusia tersebut. Setelah ditunggu lama sosok itu tidak bergerak, maka kancil memberanikan
diri mendekat. Setelah dekat, tahulah kancil yang cerdik itu bahwa sosok itu ternyata bukan
manusia, bukan Pak Tani yang sesungguhnya. Kancil jengkel karena dia tadi sudah terlanjur
khawatir dan takut sehingga terpaksa bersembunyi lama. Untuk menumpahkan rasa jengkelnya,
dia pukul orang-orangan itu sambil berkata,” He, bisa apa kamu? Kamu kan sebenarnya ndak
bisa ngapa-ngapain. Bikin kaget aja.” Pook, dia pukul orang-orangan itu. Tapi, ..cek... kaki
kancil melekat di boneka sawah itu. Kancil kaget. “He ... lepaskan,” katanya. “Kalau tidak aku
tendang kamu nanti,” Orang-orangan itu diam saja. Duus ... kancil menendang. Plek ... kedua
kaki belakang kancil melekat pada orang-orangan itu. Kancil sekarang tidak bisa melepaskan
diri. Badannya melekat pada orang-orangan itu.
Pak Tani menangkap si kancil, membawanya pulang dan mengurungnya dalam sebuah
kurungan. “Nah, hari ini aku akan membuat gulai kancil. Aku akan mengasah pisau dulu,” kata
Pak Tani. Pak Tani pun pergi.
Melihat si kancil dalam kurungan, anjing Pak Tani datang mendekat dan bertanya,”Kenapa
kamu ada di dalam kurungan?” “Kamu tidak tahu ya? Aku ini sedang dipersiapkan untuk diambil
menantu oleh Pak Tani.” jawab si kancil. Si anjing merasa iri. Si kancil memanas-manasi si
anjing sehingga akhirnya si anjing menyatakan ingin menggantikan posisi si kancil. Kancil
menyatakan bersedia karena dia kasihan dengan si anjing. Maka anjing membuka kurungan si
kancil dan mereka berganti tempat. Sekarang si anjing berada dalam kurungan. Sedangkan si
kancil, begitu berada di luar kurungan, maka dia pun lari sekencang-kencangnya menuju alam
bebas. “Bebaaaas .... bebaaaas !” teriak kancil gembira.
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F. LEMBAR KERJA PESERTA

PETA CERITA
Judul cerita / judul buku:
Nama Pengarang:
seting cerita:
Di mana terjadinya

Kapan terjadinya

Pelaku:
Pelaku utama:

Masalah:

Kejadian-kejadian dalam cerita
Awal			

Tengah				

Akhir

Jalan keluar/solusi:
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit 2.2
Strategi Membaca:
Membuat Peta Cerita

!

pengantar
•   Anak-anak cenderung menyenangi bacaan berbentuk
cerita
•   Dalam membaca cerita, anak-anak perlu mengetahui
struktur/kerangka/bangun dasar karangan berbentuk
cerita
•   Kegiatan mengidentifikasi kerangka cerita merupakan
sarana untuk membangun kemampuan berpikir tingkat
tinggi, yaitu menganalisis bacaan

manfaat peta cerita
•  meningkatkan pemahaman anak akan isi cerita
•  memberi cara untuk membuat rangkuman cerita
secara sistematis
•  berfungsi sebagai kerangka untuk menulis cerita
sehingga cerita menjadi lebih sistimatis
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mengenai peta cerita
•   Mengidentifikasi kerangka / struktur / bangun dasar cerita  
lebih mudah melalui kegiatan membuat Peta Cerita
•   Peta cerita merupakan alat bantu yang berupa pengatur
grafis yang berfungsi mirip seperti peta yang bisa
membimbing pembaca menata informasi dari cerita yang
dibaca

tujuan
•   Mendapatkan gambaran tentang cara membimbing anakanak membuat peta cerita
•   Menentukan standar kompetensi yang bisa dicapai dengan
menggunakan kegiatan membuat peta cerita
•   Membimbing anak-anak membuat peta cerita

langkah kegiatan
5’

60’

30’

Pendahuluan

Simulasi

Diskusi tentang
pemodelan

1

2

3

5’

20’

Penutup

Berbagi hasil diskusi

5

4
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H. BAHAN TAMBAHAN/ACUAN UNTUK FASILITATOR

PETA CERITA
Judul cerita / judul buku: Si Rambut Kribo dan Rahasia Eyang
Nama Pengarang: Chris Oetoyo
seting cerita:
Di mana terjadinya

Kapan terjadinya

di sekolah

waktu sekolah

Pelaku: Didi, bunda, kakek, teman-teman sekolah
Pelaku utama: Didi

Masalah:
Didi tidak mau sekolah karena diejek teman-teman sekolah dengan
panggilan Si Kribo

Kejadian-kejadian dalam cerita
Awal			

Tengah				

Akhir

-

Didi bersekolah di sekolah baru dan selalu
diejek karena rambutnya yang kribo.

-

-

Didi ngambek tidak
mau sekolah

- Didi pergi sekolah dan
menjalankan nasehat
eyang dan teman-		
teman berhenti 		
mengejek.		

Di beri nasehat oleh
eyang.

Jalan keluar / solusi:
Didi bersikap cuek dan setiap temannya memanggilnya dengan sebutan
si Kribo dia menambahi dengan perkataan tapi cakep.
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MENGAJAR MENGARANG DENGAN 			
MENGGUNAKAN STRATEGI PEMODELAN DAN
PENGAMATAN
Waktu: 2 jam
A. PENGANTAR
Mengarang merupakan keterampilan bahasa yang jarang
!
mendapatkan perhatian, padahal seperti juga membaca,
mengarang merupakan alat belajar. Teori belajar mutakhir
menyatakan bahwa belajar bukan hanya sekedar transfer
informasi dari dunia luar anak ke kepala anak. Belajar
merupakan proses membangun makna, membangun
pengetahuan yang telah dilakukan oleh anak sejak dia
masih bayi. Proses ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti
keyakinan anak, minat, pemahaman, kebutuhan, tujuan
mengarang, dan lain-lain.
Ketika mengarang tentang makanan favoritnya, anak
menciptakan, menemukan, mengolah, memikirkan ulang,
menyeleksi, menuangkan gagasan-gagasan tentang
rasa, rupa, harga, kegunaan, makanan yang disukainya,
Contoh hasil karangan anak.
mengapa ia menyukainya, dan sebagainya. Itulah proses
membangun pemahaman tentang makanan favorit. Selain itu dengan mengarang anak belajar
mengkomunikasikan idenya pada orang lain. Banyak latihan mengarang membuat anak berpikir
runtut dan terampil berkomunikasi menggunakan bahasa tulis.
Dalam mengarang anak memerlukan bantuan untuk bisa melahirkan ide sebanyakbanyaknya dengan kata-katanya sendiri. Dengan bantuan yang tepat anak kelas satu pun
bisa menghasilkan karangan lebih dari satu halaman. Bimbingan bisa berupa pertanyaanpertanyaan yang membimbing dan mendorong anak untuk berpikir lebih jauh lagi, diskusi
dengan guru atau teman, peragaan dari guru/teman (misalnya cara membuat susu yang enak),
penggunaan media, menghubungkan karangan dengan bacaan, pemodelan mengarang dari
guru, dan sebagainya.
Pada pelatihan ini peserta bersama-sama mencoba menggunakan pemodelan dan pengamatan
sebagai strategi untuk membantu anak melahirkan ide sekaya mungkin.
Dengan pemodelan, guru menunjukkan secara konkret pada anak-anak proses lahirnya sebuah
karangan. Hal ini penting karena akan memberikan pengetahuan prosedural (procedural
knowledge) atau pengetahuan tentang bagaimana langkah-langkah membuat karangan
deskripsi.
Sebelum mengarang anak diminta untuk melakukan pengamatan. Selama pengamatan anak
dibimbing dengan pertanyaan-pertanyaan pengarah supaya pengamatan lebih sistematis.
Pengamatan ini akan membantu anak menemukan aspek apa saja yang bisa digali kemudian
menulis dari benda yang diamati.
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B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. menggunakan pemodelan untuk membimbing anak memahami proses menulis
2. menggunakan pengamatan sebagai salah satu strategi mengarang yang mendorong anak
untuk kreatif
C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Benda favorit atau yang dianggap menarik (misalnya: kacang tanah, batu, buah-buahan,
alat tulis, boneka dll), gambar, dan lain-lain yang menarik untuk diamati
3. ATK: kertas HVS, spidol/pensil berwarna, gunting

D. LANGKAH KEGIATAN
10’

50’

20’

Pendahuluan

Simulasi

Diskusi pasca
pemodelan

1

2

3

10’

30’

Penutup

Rekontruksi (membuat
RPP pemodelan)

5

4

1. Pendahuluan (10 menit)
a. Fasilitator membahas fungsi penting kegiatan dan keterampilan mengarang dengan
terlebih dahulu menggali pendapat peserta melalui tanya jawab Fasilitator menambah
wawasan peserta tentang pentingnya mengarang (lihat Pengantar).
b. Fasilitator memberitahu peserta bahwa akan dilaksanakan kegiatan pemodelan dengan
fasilitator berperan sebagai guru dan peserta sebagai siswa kelas tiga sekolah dasar.
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2. Simulasi Mengajar Mengarang dengan Strategi Pemodelan dan Pengamatan
(50 menit)
a. Fasilitator menjelaskan bahwa dalam simulasi ini peserta akan beperan sebagai siswa
kelas tiga dan fasilitator sebagai guru.
b. Fasilitator (guru) memulai dengan menjelaskan bahwa pada pertemuan pagi ini,
para peserta (siswa) akan berlatih mengarang teks deskripsi. Guru menjelaskan makna
teks deskripsi dengan meminta masing-masing siswa membayangkan makanan paling
enak yang paling mereka sukai. Setelah itu guru meminta mereka menceritakan pada
teman. Guru bertanya apakah anak-anak bisa mendapatkan gambaran tentang makanan
favorit temannya.
c. Setelah siswa saling menceritakan, guru meminta satu atau dua siswa memaparkan
gambaran makanan terenak pada kelas. Guru kembali bertanya gambaran seperti apa
yang mereka dapatkan dari penggambaran yang diberikan oleh kedua teman tadi. Guru
mengatakan bahwa yang baru saja mereka lakukan adalah membuat deskripsi atau
penggambaran tentang makanan favorit secara lisan dan penggambaran yang bagus adalah
yang bisa membuat orang lain seakan-akan melihat sendiri makanan tersebut. Karena itu
penggambaran harus cukup rinci.
d. Guru kemudian menunjukkan sebuah benda (dalam contoh ini misalnya sebuah boneka
favorit bu guru). Guru mengatakan boneka tersebut sangat disayangi oleh Guru dan mereka
akan bersama-sama menggambarkan boneka dengan menggunakan kata-kata sehingga
teman atau saudara yang tidak hadir di kelas bisa membayangkan bonekanya ibu guru.
e. Ibu guru meminta anak-anak untuk mengamati boneka tersebut selama 3 menit dan
mencatat semua yang bisa mereka ketahui dari boneka tersebut. Ibu guru membantu anak
supaya cermat dalam pengamatan dengan menggunakan, misalnya pertanyaan-pertanyaan
berikut:
Apa saja yang bisa kalian lihat pada boneka ini? Bagaimana kesan kalian tentang
boneka ini? Penampilannya bagaimana? Terbuat dari apa? Ukurannya? Warnanya?
Bentuknya?
f. Setelah dilihat bahwa hasil identifikasi dengan indra mata dirasa cukup, guru mengelilingkan
boneka sehingga semua anak bisa memegang boneka itu. Guru meminta anak-anak
menuliskan hasil perabaannya.
g. Setelah itu guru menggoyangkan boneka dan anak-anak diminta menyimak apakah mereka
mendengar suatu bunyi dan bagaimana bunyinya
h. Bu guru mulai menulis sebuah kalimat pada papan atau kertas plano.
Bu guru memiliki sebuah boneka.
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Bu guru kemudian bertanya, “bagaimana kesan kalian tentang boneka itu”?
menuliskan kalimat usulan anak-anak, misalnya:

Bu guru

Boneka itu kelihatan lucu.
“Mengapa lucu? Bagaimana bentuk badannya?” Tanya bu guru. Anak-anak mengusulkan
jawaban. Bu guru menuliskan kalimat anak-anak. Sambil menulis di papan atau kertas plano
guru meminta anak-anak melihat catacan hasil pengamatan atau mengamati lagi boneka
itu untuk menemukan ciri-ciri boneka yang bisa dituliskan, terutama yang bisa mendukung
kesan lucu. Begitu seterusnya guru bertanya pada anak-anak dan menuliskan kalimat
mereka pada kertas plano.
i. Hasil karangan mungkin seperti berikut:

Boneka Bu Guru
Bu guru memiliki sebuah boneka. Boneka itu kelihatan lucu. Bentuknya seperti beruang. Tubuhnya bulat gendut, dan pendek. Kalau dipegang, tubuhnya terasa lembut dan empuk. Iih menggemaskan. Sepertinya bisa untuk bantal.
Boneka beruang ini warnanya biru muda. Matanya bulat dari plastik hitam. Salah satu matanya lepas sehingga boneka itu hanya
punya mata satu. Wah, seperti bajak laut yang hanya punya mata
satu. Di tengah mata yang satu ada bulatan bercahaya. Bulatan
bercahaya itu membuat boneka itu seperti memandang kita terus.
Kuping boneka itu ada dua. Bentuknya bulat lonjong seperti kerupuk. Hidungnya berbentuk segitiga kecil. Warnanya hitam mengkilat. Mulut boneka terbuat dari benang.
Bentuknya seperti garis
yang melengkung ke atas. Mulutnya seperti tersenyum terus. Kalau
sedang susah, bu guru suka memeluk dan memandang bonekanya.
Bonekanya tersenyum dan bu guru ikut terseyum juga. Bu guru tdk
jadi sedih.

j. Setelah karangan jadi, guru meminta anak-anak membaca kembali tulisan hasil karya
bersama tadi dan melihat kembali kalimat yang dirasa kurang enak, atau ada ide yang
akan ditambahkan. Kalau tidak ada, guru menambahkan ide atau mengubah satu atau dua
kalimat untuk memodelkan kegiatan revisi. Ada kalimat yang dicoret dan guru menuliskan
revisinya di bawah atau di atas kalimat. Setelah itu guru meminta memperhatikan apakah
ada tanda baca dan ejaan yang belum benar. Sebaiknya guru secara sengaja membuat
beberapa kesalahan tanda baca dan ejaan untuk memodelkan kegiatan revisi.
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k. Guru mengatakan bahwa karya bersama itu akan dipajangkan karena itu guru akan
menuliskan kembali supaya rapi. Sementara guru akan menuliskan kembali dan anak-anak
diminta untuk mengarang tentang benda favorit mereka.
l. Guru meminta anak-anak untuk mengingat kembali langkah-langkah yang mereka lakukan
bersama tadi untuk menghasilkan sebuah karangan.
m. Siswa diminta untuk mengeluarkan barang yang dibawanya/dipakainya dan diminta untuk
memilih benda yang paling disukainya.
n. Siswa diminta mendiskusikan mengapa mereka menyukai benda tersebut dengan temanteman sekelompok.
o. Setelah itu guru meminta anak-anak untuk mengamati benda tersebut.
p. Guru mengingatkan anak-anak bahwa mereka perlu menggunakan mata, telinga, tangan,
hidung, dan pengecap (kalau perlu) selama pengamatan benda kesayangan mereka. Guru
bisa menempelkan pertanyaan pengarah pengamatan di papan.
q. Hasil pengamatan dituliskan dalam selembar kertas dalam bentuk frasa atau kata-kata
lepas saja.
r. Anak-anak saling menceritakan pada teman sekelompok hasil pengamatan mereka.
s. Guru meminta anak-anak untuk menulis karangan mereka dengan memanfaatkan catatan
hasil pengamatan mereka dan tidak usah takut salah karena nanti bisa dibetulkan.
t. Setelah selesai anak-anak diminta saling bertukar dengan teman dan saling membaca.
Kalau mereka setuju dengan masukan teman, mereka bisa memperbaiki karangannya.
u. Karangan yang telah diperbaiki dipajangkan atau dikompilasi untuk bahan sudut baca. Guru
juga bisa mengumumkan bahwa mereka yang ingin membacakan karangannya di depan
kelas bisa maju untuk membacakan karangannya.

3. Diskusi Pasca Pemodelan (20 menit)
Fasilitator membagi peserta dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 4 hingga 5 orang dan
meminta mereka mendiskusikan kelayakan dan manfaat strategi pemodelan dan pengamatan
untuk mengajar mengarang teks deskripsi pada siswa kelas 3. Diskusi dalam kelompok
dilaksanakan selama 10 menit. Selanjutnya fasilitator membimbing diskusi pleno untuk saling
tukar pendapat selama 10 menit berikutnya.
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4. Rekonstruksi Skenario Pemodelan dengan Membuat RPP Kegiatan Pemodelan
(30 menit)
Fasilitator meminta peserta dalam kelompok yang sama (pada nomor 3) untuk mencermati
standar kompetensi. Kelompok kemudian diminta untuk membuat RPP dari kegiatan pemodelan
tadi selama 20 menit. Setelah 20 menit berlalu fasilitator meminta kelompok untuk saling
menukarkan RPP yang mereka buat. Fasilitator membagikan RPP dari modul dan meminta
kelompok untuk membandingkan mana yang lebih tepat antara RPP dari modul dan RPP
peserta. Fasilitator perlu terbuka untuk mengakui jika RPP peserta ternyata lebih menunjukkan
langkah yang efektif.

5. Penutup (10 menit)
Fasilitator menutup kegiatan dengan menyebutkan tujuan kegiatan dan meminta peserta untuk
berefleksi apakah tujuan-tujuan tersebut secara individual telah mereka capai.

E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA (tidak ada)

F. LEMBAR KERJA PESERTA (tidak ada)
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit 2.3

Mengajar Mengarang dengan Menggunakan
Strategi Pemodelan dan Pengamatan
!

pengantar
Kegiatan mengarang merupakan sarana untuk membuat
anak kreatif karena dalam mengarang anak menciptakan/
membangun pemahaman dan makna tentang topik yang
dikarangnya

tentang mengarang
•  Dalam mengarang, anak memerlukan bantuan untuk  
bisa melahirkan ide sebanyak-banyaknya dengan katakatanya sendiri
•  Dengan bimbingan yang tepat anak bisa menghasilkan
karangan yang kaya ide
•  Salah satu bantuan yang bisa diberikan berupa
pemodelan dan pengamatan
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tentang mengarang
•  Dalam pemodelan, guru menunjukkan secara konkret
bagaimana tahapan terbentuknya sebuah karangan
•  Melalui pengamatan yang dilakukan anak, anak bisa
mendapatkan banyak ide dalam membuat karangan
deskripsi tentang benda yang diamatinya

tujuan
•   Menggunakan pemodelan untuk membimbing anak
memahami proses menulis
•   Menggunakan pengamatan sebagai salah satu strategi
mengarang yang mendorong anak untuk kreatif

langkah kegiatan
10’

50’

20’

Pendahuluan

Simulasi

Diskusi pasca
pemodelan

1

2

3

10’

30’

Penutup

Rekontruksi
(membuat RPP
pemodelan)

5
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H. BAHAN TAMBAHAN UNTUK FASILITATOR
Pertanyaan pembimbing/pengarah untuk pengamatan:
• Apa saja yang bisa dilihat atau diamati oleh mata kita?
		

• Apa warnanya?

		

• Bagaimana bentuknya?

		

• Bagaimana ukurannya (besar, kecil, panjang, pendek, tebal, tipis)?

		

•

• Bagaimana kalau tangan kita menyentuhnya?
		

• Apakah kasar atau halus?

		

• Apakah keras atau empuk?

		

•

.....

• Kuping kita bisa mendengar bunyi apa saja ? Bagaimana bunyinya?
		

• Indah?

		

• Bising?

		

• Seperti suara apa.....?

• Apa bisa dirasakan dengan lidah? Kalau bisa dirasakan dengan lidah kita, 			
bagaimana rasanya?
		

• Enak?

		

• Tidak enak?

		

• Seperti apa?

• Kalau dicium dengan hidung, apa ada baunya?
		

• Kalau bau, baunya seperti apa?

		

• Enak?

		

• Tidak enak?

• Seperti apa?
• Apa kegunaan benda tersebut?
• Mengapa benda itu merupakan benda kesayanganmu?
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RPP strategi menulis dengan
pengamatan
Mata pelajaran: Bahasa Indonesia
SKENARIO PEMODELAN

Pelajaran: Bahasa Indonesia
Kelas/Semester: III / II
Waktu: 2 x 30 menit

Standar Kompetensi
Menulis
Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi.
Komptensi Dasar
Menulis karangan sederhana (berdasarkan gambar seri) menggunakan pilihan kata dan
kalimat yang tepat dengan memperhatikan penggunaan ejaan, huruf kapital, dan tanda
titik.
Indikator:
1. menghasilkan karangan deskripsi tentang benda favorit yang terdiri atas 		
minimal 15 kalimat
2. menggunakan ejaan dengan benar
3. mampu menggunakan huruf kapital dengan benar
4. mampu menggunakan tanda titik dengan benar

Tujuan Pembelajaran:
Di akhir pembelajaran siswa mampu:
1. membuat karangan deskripsi sederhana tentang benda favorit yang terdiri atas 		
minimal 15 kalimat
2. menggunakan ejaan dengan benar
3. menggunakan huruf kapital dengan benar
4. menggunakan tanda titik dengan benar
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Media
1. boneka bu guru
2. benda favorit siswa
Bahan dan Alat
1. alat tulis dan kertas

Tahap-tahap kegiatan

Kegiatan
Persiapan

Waktu

Sumber/Alat
/Bahan

5’

a. Guru memulai dengan menjelaskan bahwa pada pertemuan
pagi ini, para siswa akan berlatih mengarang teks deskripsi.
b. Guru menjelaskan makna teks deskripsi dengan meminta
masing-masing siswa membayangkan makanan paling enak
yang paling mereka sukai.
c. Setelah itu guru meminta mereka menceritakan pada teman di
sampingnya.
d. Guru bertanya apakah anak-anak bisa mendapatkan gambaran tentang makanan favorit temannya.
e. Guru membimbing siswa menemukan bahwa gambaran harus
rinci supaya bisa ditangkap jelas orang lain.
Kegiatan Awal
a. Guru menunjukkan sebuah boneka.

25’

boneka
beruang bu
guru

b. Guru mengatakan siswa bersama guru akan bersama-sama
menggambar boneka dengan menggunakan kata-kata sehingga teman atau saudara yang tidak hadir di kelas bisa membayangkan bonekanya ibu guru.
c. Siswa mengamati boneka selama 3 menit dan mencatat semua yang bisa mereka ketahui dari boneka tersebut. Pertanyaan berikut digunakan untuk membimbing pengamatan:
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Kegiatan

Waktu

Sumber/Alat
/Bahan

1. Apa saja yang bisa kalian lihat pada boneka ini? 		
Bagaimana kesan kalian tentang boneka ini? 		
Penampilannya bagaimana? Terbuat dari apa?
Ukurannya? Warnanya? Bentuknya?
2. Bagaimana baunya?
3. Bagaimana kalau diraba?
4. Apa yang bisa kita dengarkan dari boneka ini?
5. Ada rasanya?
d. Siswa membuat catatan pengamatan.
e. Guru memodelkan cara menulis karangan deskripsi dengan
memanfaatkan hasil pengamatan.
f. Guru merevisi dan menyunting karangannya untuk memperagakan proses mengarang.
Kegiatan Inti
a. Siswa mengeluarkan barang yang dibawanya/dipakainya dan
diminta untuk memilih benda yang paling disukainya.
b. Siswa mendiskusikan mengapa mereka menyukai benda tersebut dengan teman-teman sekelompok.
c. Siswa melakukan pengamatan terhadap benda favorit tersebut.
d. Guru mengingatkan anak-anak bahwa mereka perlu menggu-		
nakan mata, telinga, tangan, hidung, dan pengecap (kalau
perlu) untuk mengamati benda kesayangan mereka. Guru bisa menempelkan pertanyaan pembimbing pengamatan di papan.
e. Hasil pengamatan dituliskan pada selembar kertas dalam bentuk frasa atau kata-kata lepas saja.
f. Anak-anak saling menceritakan pada teman sekelompok hasil
pengamatan mereka.
g. Siswa menulis karangan mereka dengan memanfaatkan catatan hasil pengamatan dan tidak usah takut salah karena nanti
bisa dibetulkan.
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Kegiatan

Waktu

Sumber/Alat
/Bahan

h. Setelah selesai siswa diminta saling bertukar dengan teman
dan saling membaca. Kalau mereka setuju dengan masukan
teman, mereka bisa memperbaiki karangannya.

Kegiatan Akhir

5’

a. Karangan yang telah diperbaiki dipajangkan atau dikompilasi
untuk bahan sudut baca. Jika tidak selesai karangan bisa di-		
sempurnakan di luar jam pelajaran.
b. Guru juga bisa mengumumkan bahwa mereka yang ingin
membacakan karangannya di depan kelas bisa maju untuk
membacakan karangannya keesokan hari.
c. Kelas diakhiri dengan pertanyaan reflektif tentang apa yang
baru saja dipelajari.
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Unit 2.4

Ragam Sarana Untuk Menuliskan Karangan

RAGAM SARANA UNTUK MENULISKAN
KARANGAN
Waktu: 2 jam
A. PENGANTAR
Biasanya dalam kegiatan mengarang, anak-anak menuliskan hasil tulisannya
pada selembar kertas HVS atau seringkali bahkan pada kertas tulis yang
disobek dari buku tulis.
Untuk membuat kegiatan mengarang lebih menyenangkan bagi anak-anak,
dan supaya karya tulis anak lebih tampak manis ketika dipajangkan, guru perlu
mendapatkan ide tentang bentuk apa sajakah yang bisa digunakan anak-anak
untuk menorehkan gagasan atau karangannya.
Beberapa bentuk sarana tersebut bisa berupa kertas yang dipotong menurut
benda yang akan dideskripsikan anak. Kalau anak-anak misalnya sedang
mendeskripsikan buah tomat, maka karangan mereka bisa ditulis pada kertas
HVS atau kertas manila yang digunting berbentuk tomat. Jika kertas manila dan
HVS tidak ada, guru bisa menggunakan kardus-kardus bekas. Bagian kardus
yang tidak bergambar bisa dipakai untuk menulis atau tempat menempelkan
karangan anak yang telah ditulis pada kertas bergaris biasa. Lembaran kardus
bisa dipotong sesuai benda yang sedang dideskripsikan.
Pada kegiatan pelatihan ini peserta akan bersama-sama membuat beragam
sarana tempat untuk menuliskan karangan anak-anak.

B. TUJUAN

Pajangan buku cerita
karya anak-anak

Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. mendapatkan ide-ide sarana tempat anak-anak (dan guru) menuliskan karya tulis
2. menggunakan sarana yang telah dibuat untuk kegiatan berbahasa, misalnya menuliskan
cerita atau deskripsi tentang suatu benda
3. bertukar ide tentang bentuk-bentuk sarana yang lain
C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Kardus-kardus bekas, seperti bekas kardus susu anak-anak, dll
3.

ATK: kertas manila, spidol berwarna, kertas HVS putih dan berwarna, lem kertas, isolasi,
penggaris
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D. LANGKAH KEGIATAN
10’

Pendahuluan
1

55’

25’

Loka Karya
2

Pameran Hasil Loka
Karya
3

5’

25’

Penutup

Diskusi

5

4

1. Pendahuluan (10 menit)
a. Fasilitator menunjukkan contoh-contoh karangan anak yang ditulis pada berbagai bentuk
sarana.
b. Fasilitator memberitahu peserta bahwa akan dilaksanakan kegiatan lokakarya yang
memberi kesempatan pada peserta untuk membuat berbagai sarana yang bisa dipakai siswa untuk menuliskan karangannya.
2. Lokakarya (55 menit)
Membuat Sarana (30 menit)
a. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 4 orang.
b. Fasilitator membagikan lembar kerja 1, 2, dan 3 untuk dipelajari kelompok.
c. Kelompok membaca dan membahas bersama bagaimana cara membuat sarana
seperti yang dicantumkan dalam lembar kerja.
d. Kelompok membagi tugas dan mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan p a d a fasilitator
atau panitia yang bertugas.
e. Sebelum dan selama bekerja, peserta diingatkan untuk menghubungkan apa
yang sedang mereka buat dengan kegiatan pada unit 2.2 dan 2.3.
f. Kalau tugas pada lembar kerja 1, 2, dan 3 sudah selesai dikerjakan, peserta bisa membuat bentuk-bentuk sarana yang lain sesuai dengan kreativitas peserta.
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Menggunakan Sarana (25 menit)
a. Fasilitator meminta kelompok memikirkan pemanfaatan sarana yang telah mereka hasilkan.
b. Fasilitator meminta kelompok melihat lagi karya yang mereka hasilkan pada kegiatan Unit
2.2 dan 2.3.
c. Fasilitator mengatakan bahwa kelompok bisa menggunakan hasil karya pada kegiatan
unit 2.2 dan unit 2.3. Hasil karya dari unit 2.2 bisa dikembangkan atau ditulis lagi dengan
memanfaatkan sarana yang telah dibuat. Sedangkan peta cerita yang dihasilkan dari
kegiatan unit 2.3 dikembangkan menjadi sebuah ringkasan cerita yang dituliskan
pada sarana yang telah mereka hasilkan. Fasilitator meminta kelompok untuk berbagi tugas.

3. Pameran Hasil Lokakarya (25 menit)
a. Fasilitator menjelaskan bahwa akan ada dua putaran atau dua ronde yang memberikan
kesempatan pada semua peserta untuk melihat hasil karya kelompok lain.
b. Peserta menata hasil karya mereka dengan rapi dan menarik.
c. Pada putaran pertama, dua orang diminta untuk menjadi penjaga meja dan yang lain
berkeliling melihat karya kelompok lain. Penjaga meja menjelaskan karya kelompok jika
ada pertanyaan.
d. Fasilitator memberi tanda untuk putaran kedua untuk memberi kesempatan penjaga meja
melihat karya kelompok lain. Anggota kelompok yang tadi berkeliling sekarang bergantian
menjaga.
4. Diskusi (25 menit)
Diskusi Dalam Kelompok (10 menit)
a. Fasilitator meminta peserta mendiskusikan hasil berkunjung ke kelompok lain, misalnya
tentang sarana-sarana yang dibuat kelompok lain dan kebermanfaatan benda-benda
tersebut dalam mengembangkan minat anak untuk menulis dan membaca.
b. Fasilitator juga meminta peserta membayangkan akan tampak seperti apakah kelas
mereka jika barang-barang tersebut dipajangkan di kelas mereka, dan bagaimana reaksi
anak-anak, kepala sekolah, dan orang tua.
Diskusi Pleno (15 menit)
Fasilitator memimpin diskusi pleno singkat tentang hal-hal yang tersebut di atas.
5. Penutup (5 menit)
Fasilitator menutup kegiatan dengan memberikan pertanyaan reflektif evaluatif tentang seberapa
jauh peserta telah mencapai tujuan kegiatan.
E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA (tidak ada)
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F. LEMBAR KERJA PESERTA

LEMBAR KERJA 1:

Buku Buka
Buku ini disebut Buku Buka karena selalu terbuka sehingga mengundang orang untuk
menikmati isinya. Di buku ini bisa ditulis pengalaman anak, puisi, komentar anak. buku harian
kelas, lelucon, dan lain lain. Buku Buka bisa digantung dengan tali, dipajang di dinding, atau
dletakkan di meja.

Lipatan Luar 3cm

Lipatan Luar 4cm

Ditumpuk jadi satu, dijepret
dengan stapler atau dijahit tangan

Lipatan Luar 5cm
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LEMBAR KERJA 2:

Membuat Buku Delapan dari Satu Lembar Kertas

Lipat kertas jadi 1/2

Lipat kertas jadi 1/2

Lipat ke samping
menjadi 1/2
Buka lembaran dan gunting hingga
kelipatan di tengah (lihat gambar)

Buka lembaran, lipatan buat
bentuk seperti di atas.Dorong
sisi luar untuk menghasilkan
buku 8
Buku 8 halaman
Sumber gambar LK 1 & 2: Routman, R. 1994. Invitations: Changing as Teachers and Learners K-12. Portsmouth,NH: Heinemann
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LEMBAR KERJA 3

Membuat Kartu Manual
Gambar di sebelah kanan adalah kartu ulang
tahun dengan gambar muncul. Bersama anakanak kita bisa membuat kartu ucapan dengan
gambar muncul. Kita juga bisa membuat buku
dengan gambar muncul. Tokoh utama dalam
cerita bisa dibuat muncul. Ucapan selamat
(pada gambar ini) bisa diganti dengan cerita
dan gambarnya dibuatkan yang cocok dengan
cerita

Cara Membuat:

Ambil 1 lembar kertas manila

!

Buat garis tepat di tengah kertas manila
seperti tampak di gambar

Buatlah gambar kotak di tengah halaman
di atas garis tengah.
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!

Lipatlah kartu dan gunting garis yang vertikal
saja seperti yang ditunjukkan oleh

Dorong bagian yang tergunting ke dalam lipatan
sehingga muncul, dan warnailah kartu.

panah biru di gambar.

!

!

Siapkan gambar yang akan di tempel dan
dimunculkan, gunting.

Tempel gambar pada guntingan di tengah
lipatan yang muncul tadi.

Hasil akhir. Ucapan selamat ulang tahun bisa
diganti dengan teks cerita dan gambar yang
ditempel disesuaikan. Untuk membuatnya
menjadi buku, tinggal ditempelkan lagi halaman
yang lain yang dibuat dengan langkah yang
sama, dan akhirnya diberi sampul.

!
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Unit 2.4
RAGAM SARANA UNTUK MENULISKAN KARANGAN

PENGANTAR
1. Biasanya dalam kegiatan mengarang, anak-anak
menuliskan hasil tulisannya pada selembar kertas HVS
atau seringkali bahkan pada kertas tulis yang disobek
dari buku tulis.
2. Untuk membuat kegiatan mengarang lebih
menyenangkan bagi anak-anak dan supaya karya tulis
anak lebih tampak manis ketika dipajangkan, guru perlu
mendapatkan ide tentang bentuk apa sajakah yang
bisa digunakan anak-anak untuk menorehkan gagasan
atau karangannya.

CONTOH
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TUJUAN
1. Mendapat ide-ide tentang ragam bentuk sarana tempat
anak-anak (dan guru) menuliskan karya tulis.
2. Menggunakan sarana yang telah dibuat untuk kegiatan
berbahasa, misalnya menuliskan cerita atau deskripsi
tentang suatu benda.
3. Bertukar ide tentang bentuk-bentuk sarana yang lain
dan kegunaannya.

Langkah Kegiatan
10’

55’

25

Pendahuluan

Loka karya

Pameran Hasil
Loka karya

1

2

3

5’

25’

Penutup

Diskusi

5

4
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LINGKUNGAN BELAJAR YANG NYAMAN
Waktu: 2 jam

A. PENGANTAR
Kualitas interaksi dan hubungan antara
guru dan siswa ikut berperan dalam
menciptakan kondisi belajar yang efektif.
Guna mendukung kondisi belajar yang
efektif, interaksi dan hubungan antara
guru dan siswa, guru haruslah bersifat
jelas dan ringkas, positif dan suportif,
adil dan tidak bias.
Siswa di kelas awal memerlukan
guru yang hangat, yang selalu
memperhatikan mereka selama di
Contoh lingkungan kelas yang nyaman
sekolah. Hubungan yang baik serta
ikatan emosi yang positif akan
membuat siswa senang belajar dan senang berada di sekolah. Perilaku guru tentunya akan ikut
berperan dalam hubungan dengan siswa. Selain itu, hubungan dan interaksi antar siswa pun
ikut berperan dalam kenyamanan siswa belajar. Oleh sebab itu, guru haruslah ikut memberikan
contoh yang baik sehingga siswa mendapatkan masukan yang positif pula.
Dalam pelatihan ini peserta akan diajak untuk merubah paradigmanya dalam menangani para
siswanya sehingga kelas dapat menjadi tempat belajar yang kondusif dan menyenangkan.

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. mengidentifikasi interaksi dan hubungan yang efektif
2. menggunakan berbagai strategi agar tercipta interaksi dan hubungan yang efektif

C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Bahan Bacaan
3. ATK: spidol, kertas plano, isolasi, karton, spidol warna

109

Unit 3

Lingkungan Belajar Yang Nyaman

D. LANGKAH KEGIATAN
10’

Pengantar
1

40’

40’

Diskusi Kasus

Mendesain
Poster Keyakinan

2

3

10’

20’

Diskusi
Hasil Karya

Identifikasi Cara
Peningkatan Interaksi
dan Hubungan

5

4

1. Pengantar (10 menit)
Fasilitator meminta setiap peserta untuk menuliskan dua kejadian yang berhubungan dengan
sikap kurang baik dari seorang siswa atau guru, misalnya:
• Siswa tidak mau saling berbagi
• Guru berteriak
Fasilitator kemudian meminta setiap peserta untuk saling tukar informasi dengan teman di
sebelahnya dengan memperlihatkan apa yang ditulisnya dan menerangkan mengapa hal
tersebut dapat terjadi. Kemudian fasilitator meminta dua orang untuk menyampaikan hasilnya
untuk dibahas bersama.
Fasilitator menyampaikan informasi bahwa di sesi ini peserta akan diajak untuk membahas
bagaimana membangun hubungan yang positif dengan siswa dan bagaimana membuat
interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa dapat tercipta lebih baik.

2. Diskusi Kasus (40 menit)
Fasilitator memberi suatu kasus dan setiap kelompok harus membahasnya:
Seorang guru kelas 3 sedang mengajar matematika. Seorang siswanya meminta ijin untuk
pergi ke toilet. Dalam perjalanannya kembali ke kelas, siswa tersebut melihat belalang
dan menangkapnya. Sampai di kelas, ia memperlihatkannya kepada teman-temannya. Temanteman perempuannya menjerit ketakutan, sementara hampir semua teman laki-lakinya ingin
melihat dari dekat.
Kelas menjadi berantakan, tidak terkontrol. Guru kelas marah karena suaranya tidak
didengar.
Akhirnya ia memukul papan tulis untuk mendiamkan siswanya. Sayangnya,
pukulannya begitu keras sehingga papan tulis jatuh. Ke dua suara tersebut (pukulan di
papan tulis dan papan tulis yang jatuh) sangat mengejutkan para siswa. Mereka terdiam,
guru kelas pun terkaget-kaget dengan apa yang baru saja terjadi.
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Setiap kelompok diminta untuk membahas hal berikut:
• Mengapa siswa lebih tertarik kepada belalang daripada pelajaran?
• Apa yang sebaiknya guru lakukan ketika siswa membawa belalang?
• Apa yang dapat dilakukan guru apabila sedang marah/emosi?
• Kira-kira dampak apa yang dapat terjadi kepada siswa setelah kejadian tersebut?
• Bagaimana hubungan antara siswa dan guru setelah itu?
Setelah selesai, fasilitator meminta setiap perwakilan kelompok untuk menyampaikan
hasilnya.

3. Membuat Poster Keyakinan (40 menit)
Secara klasikal, fasilitator meminta beberapa peserta untuk menyampaikan satu keyakinan
agar dapat belajar di pelatihan dengan nyaman, misalnya:
• Angkat tangan sebelum bertanya
• Mendengarkan ketika ada yang berbicara
• dsb
Fasilitator kemudian mencatat hasilnya di selembar karton dan menyampaikan kepada peserta
bahwa yang sedang mereka lakukan bersama adalah memperkenalkan nilai-nilai yang diyakini
(keyakinan) kelas dan harus dijalankan oleh seluruh anggota kelas termasuk guru. Pengenalan
keyakinan sangat penting agar kelas menjadi tempat yang menyenangkan dan hubungan antara
siswa dengan siswa dan siswa dengan guru menjadi lebih baik.
Fasilitator kemudian memperlihatkan contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa.
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Fasilitator kemudian meminta setiap kelompok untuk membuat keyakinan kelas agar kelas
dapat menjadi tempat belajar yang nyaman. Setiap kelompok diminta untuk memilih seorang
anggotanya untuk berperan menjadi guru dan lainnya akan menjadi siswa. Sebagai guru
kelas, anggota kelompok terpilih harus memimpin proses pembuatan poster keyakinan.
Setelah selesai, hasilnya dapat ditempel sehingga kelompok yang lain dapat melihatnya di
waktu istirahat.

4. Rencana Peningkatan Kualitas Interaksi dan Hubungan (20 menit)
Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menyusun rencana penerapan sejumlah cara untuk
meningkatkan mutu interaksi dan hubungan di sekolah dan di kelas, misalnya:
• membuat poster keyakinan
• mengatakan hal-hal yang baik tentang siswa
• memiliki harapan yang positif

5. Diskusi Hasil Karya (10 menit)
Fasilitator meminta setiap kelompok menyampaikan hasilnya dengan cara menyebutkan dua
hal terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan hal lainnya. Kelompok memberi tanda pada
hal-hal yang telah disampaikan oleh kelompok lain sehingga tidak perlu menyebutkan hal yang
sama apabila sedang mendapat giliran dari fasilitator.
Fasilitator menambahkan hal-hal yang dirasakan perlu lewat tayangan.
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E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA

Interaksi dan Hubungan
Interaksi dan hubungan yang bersifat positif dan suportif akan mengarahkan anak pada perilaku
yang lebih baik, meningkatkan rasa percaya dirinya, serta menunjang peningkatan prestasinya.
Penggunaan ancaman di dalam kelas tidak akan efektif. Mungkin akan terlihat berhasil dalam
waktu dekat namun tidak akan menghasilkan perubahan yang baik dalam jangka waktu lama.
Guru yang adil dan tidak bias memperlakukan semua anak dengan sama, tanpa memandang
perbedaan jenis kelamin, kemampuan, latar belakang maupun agama. Interaksi dan hubungan
di antara anak juga membantu menciptakan kondisi belajar yang efektif.
Anak-anak akan meniru perilaku gurunya. Jika guru memperlakukan anak dengan hormat dan
tanpa kekerasan, anak-anak juga akan memperlakukan satu sama lainnya dengan cara yang
sama. Melalui kegiatan kelompok, anak belajar untuk menghormati pendapat setiap orang,
mengambil giliran, dan menolong satu sama lain.

Sikap Guru Efektif Yang Dapat Menciptakan Suasana Kelas Nyaman
Memiliki suara yang lembut
Berpenampilan lembut
Memperhatikan siswa
Menghargai siswa
Berbicara sopan
Hafal nama-nama siswa
Terlihat ceria di sekolah
Jarang mengeluh
Memiliki keinginan untuk berkembang
Selalu tersenyum dan tertawa
Dekat dengan siswa
Selalu menyapa
Belajar memahami bahasa siswa
Mengetahui minat siswa
Tahu apa yang disenangi siswa
Selalu mengucapkan minta tolong dan terima kasih
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Membuat kesalahan dan mengakuinya
Meminta maaf
Yakin akan siswanya
Membuat janji dan memenuhinya
Memberikan pujian
Antisipatif
Memberi contoh
Tidak mempermalukan siswa
Tidak sarkastik
Memiliki nilai
Melindungi siswanya dari ketidaknyamanan
Membantu siswa pada saat sakit
Mendengarkan siswa pada saat marah
Memaafkan siswa atas apa yang mereka lakukan dan katakan
Memberi kesempatan ke dua
Tidak memojokkan siswa
Memeriksa pekerjaan siswa
Menghargai resiko yang diambil siswa
Menegur langsung secara pribadi
Memuji di depan orang banyak
Adil
Mengatakan hal-hal baik tentang siswa

(Mike Hodge, hasil pengamatan 37 tahun)

F. LEMBAR KERJA PESERTA (tidak ada)
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit 3
LINGKUNGAN BELAJAR YANG NYAMAN

Tujuan
1. Mengidentifikasi interaksi dan
hubungan yang efektif
2. Menggunakan berbagai strategi
agar tercipta interaksi dan
hubungan yang efektif

Langkah Kegiatan
10’

Pengantar
1

40’

40’

Diskusi Kasus

Mendesain
Poster Keyakinan

2

3

10’

20’

Diskusi
Hasil Karya

Identifikasi Cara
Peningkatan
Interaksi dan
Hubungan

5

4
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kasus

Seorang guru kelas 3 sedang mengajar pelajaran IPA.
Seorang siswanya meminta ijin untuk pergi ke toilet.
Dalam perjalanannya kembali ke kelas, siswa tersebut
melihat belalang dan menangkapnya. Sampai di kelas,
ia memperlihatkannya kepada teman-temannya. Temanteman perempuannya menjerit ketakutan, sementara
hampir semua teman laki-lakinya ingin melihat dari dekat.
Kelas menjadi berantakan, tidak terkontrol. Guru kelas
marah karena suaranya tidak didengar. Akhirnya ia
memukul papan tulis untuk mendiamkan siswanya.
Sayangnya, pukulannya begitu keras sehingga papan tulis
jatuh. Ke dua suara tersebut (pukulan di papan tulis dan
papan tulis yang jatuh) sangat mengejutkan para siswa.
Mereka terdiam, guru kelas pun terkaget-kaget dengan
apa yang baru saja terjadi.

diskusikan
1. Mengapa siswa lebih tertarik kepada belalang
daripada pelajaran?
2. Apa yang sebaiknya guru lakukan ketika
siswa membawa belalang?
3. Apa yang dapat guru lakukan apabila sedang
marah/emosi?
4. Kira-kira, dampak apa yang dapat terjadi
kepada siswa setelah kejadian tersebut?
5. Bagaimana hubungan antara guru dan
siswanya setelah itu?

Keyakinan kelas
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beberapa strategi untuk mendisiplinkan
siswa
•

Model

•

Fokus

•

Monitor

•

Komunikasi : suara, pendengar aktif, komunikatif

•

Interaksi : guru ke siswa, siswa ke guru, siswa ke siswa

•

Aturan main : dimulai dengan nilai-nilai yang diyakini

•

Kerjasama dengan orang tua

•

Terhukum karena penghargaan
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MENGELOLA SUMBER DAYA
Waktu: 1 jam

A. PENGANTAR
Sumber daya sekolah dan kelas dapat
mendukung kegiatan pembelajaran yang
efektif. Hal ini disebabkan karena sumber daya
tersebut digunakan dalam kegiatan praktis serta
untuk peragaan konsep-konsep yang abstrak.
Cara mengelola sumber daya dapat memberi
pengaruh yang positif atau negatif terhadap mutu
pembelajaran. Kecermatan dalam penyimpanan
sumber daya adalah hal yang penting, agar
barang-barang tersebut tidak hilang atau rusak.
Setiap kelas harus memiliki tempat yang aman,
di mana sumber daya belajar dapat disimpan di
tempat yang aman setelah kegiatan pembelajaran
selesai.
Persiapan sumber daya atau alat peraga sebelum pelajaran dimulai sangat penting untuk
memastikan bahwa langkah/urutan kegiatan tidak terganggu dan semua kelompok mendapat
bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan belajarnya.
Dalam pelatihan ini peserta akan belajar bagaimana sumber belajar disimpan, ditata dan
digunakan.

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. memilih sumber daya yang efektif
2. menggunakan sumber daya secara efektif
3. mengelola sumber daya secara efektif
C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. Bahan bacaan
3. ATK: Kertas plano, spidol, isolasi

119

Unit 4

Mengelola Sumber Daya

D. LANGKAH KEGIATAN
10’

30’

20’

Pengantar

Pengelolaan Sumber
Daya

Diskusi Hasil

1

2

3

1. Pengantar (10 menit)
Fasilitator menayangkan beberapa gambar kondisi kelas. Fasilitator meminta peserta untuk
memberikan komentarnya.
• Mengapa guru memberi label untuk setiap barang?
• Apa tujuan guru menyusun buku cerita seperti di tayangan?
• Bagaimana dengan tinggi rak penyimpan barang? Apakah tinggi rak berhubungan
dengan kepentingan siswa? Mengapa?
• Siapa yang harus merapikan barang? Mengapa? Apa tujuannya?

2. Pengelolaan Sumber Daya (30 menit)
Fasilitator meminta setiap kelompok untuk menuliskan kondisi sumber daya di sekolahnya
masing-masing: apa yang mereka miliki, di mana disimpan, siapa yang merapikan, kapan
digunakan. Kemudian mereka diminta untuk menuliskan hasilnya di kertas plano.
Jenis Sumber
Daya

Penyimpanan

Yang Bertugas
Merapikan

Kapan
Digunakan

Fasilitator kemudian meminta peserta untuk merencanakan beberapa cara yang dapat dilakukan
untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya di sekolah. Peserta dapat menggunakan format
di atas dalam menyelesaikan tugasnya. Apabila di sekolah mereka belum memiliki sumber
daya yang memadai, fasilitator dapat meminta mereka untuk mengidentifikasi sumber daya
yang dibutuhkan dan merencanakan pengelolaannya.
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3. Diskusi Pleno (20 menit)
Fasilitator meminta setiap kelompok untuk memutarkan kertas planonya ke kelompok lain
searah jarum jam. Peserta dapat memberi masukan dengan menuliskannya di kertas plano
yang sedang dibaca.
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E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA

Mengelola Sumber Daya
Sumber daya dapat dibeli atau dibuat sendiri oleh guru. Bahan-bahan daur ulang seperti karton
kosong, botol plastik atau bahan tidak terpakai lainnya dapat digunakan untuk membuat tiruan
sumber daya/alat peraga.
Penyimpanan sumber daya di dalam kelas akan sangat membantu guru dalam penggunaannya.
Namun terkadang penyimpanan yang kurang rapi dan tidak tersimpan dengan baik akan sangat
mengganggu kenyamanan siswa dalam belajar. Banyak hal yang perlu diperhatikan guru dalam
mengelola sumber daya.
Pelabelan yang rapi pada sumber daya yang ada akan memudahkan kita dalam memindahkan
dan menyimpan kembali perlengkapan tersebut setelah digunakan. Label/nama benda
dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang benar/baku atau bisa juga dalam bahasa daerah.
Pemasangan label dapat juga membantu meningkatkan kemampuan baca anak.
Anak-anak harus mendapat kemudahan dalam mengakses sumber daya supaya mereka dapat
menggunakannya bilamana perlu. Hal ini penting, khususnya dalam matematika di mana anak
sering memerlukan alat bantu untuk menghitung atau mengukur.
Anak-anak dapat berperan dalam mengelola sumber daya dengan mendistribusikan dan
mengembalikan peralatan atau materi yang diperlukan. Hal ini dapat membantu anak-anak
mengembangkan rasa tanggung jawab dan kemandirian.

F. LEMBAR KERJA PESERTA (tidak ada)
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit 4
MeNGELOLA SUMBER DAYA

Tujuan
1. Memilih sumber daya yang
efektif
2. Menggunakan sumber daya
secara efektif
3. Mengelola sumber daya secara
efektif

Langkah Kegiatan
10’

30’

20’

Pengantar

Pengelolaan Sumber
Daya

Diskusi Hasil

1

2

3
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Berapa seharusnya
tinggi rak?
Mengapa?

Mengapa guru memberi label pada benda?

Contoh pojok pasar
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Siapa seharusnya merapikan barang?
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PRAKTIK MENGAJAR DI KELAS AWAL
Waktu: 9 jam 15 menit

A. PENGANTAR
Setelah peserta bersama-sama belajar memahami
aspek-aspek penting dalam pengajaran membaca,
menulis, dan berhitung di kelas awal dengan
cara berdiskusi dan simulasi, peserta perlu
mendapatkan kesempatan untuk mencobakan apa
yang telah dipelajari ke dunia nyata, yaitu kelaskelas awal di sekolah-sekolah yang ditunjuk dalam
bentuk praktik mengajar.
Praktik mengajar ini penting untuk membekali
peserta dengan pengalaman nyata melakukan apa
yang telah dipelajari sebelumnya. Pengalaman
langsung ini akan membuka wawasan peserta
tentang kelayakan dari apa yang telah dipelajarinya
dan mendorong peserta untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan ide-ide pengajaran
di kelas awal yang dipraktikkannya dan kemungkinan penyempurnaan supaya ide tersebut
menjadi lebih baik.

B. TUJUAN
Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diharapkan mampu:
1. mempraktikkan ide-ide pengajaran Calistung di kelas awal
2. menganalisis kelemahan dan kelebihan ide-ide pengajaran Calistung dan pelaksanaannya di lapangan
3. mengembangkan perbaikan untuk ide-ide pembelajaran Calistung yang dipraktikkannya
C. ALAT DAN BAHAN
1. Tayangan
2. ATK: kertas plano, kertas HVS putih dan berwarna, spidol, penggaris, gunting, pemotong
kertas (cutter), lem
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D. LANGKAH KEGIATAN
60’

120’

60’

180’

Membuat persiapan
mengajar

Simulasi persiapan
mengajar

Diskusi kelompok
menyempurnakan
persiapan mengajar

Praktik mengajar di
sekolah

1

2

3

4

30’

45’

60’

Berbagi:
diskusi pleno

Berbagi: memajang,
mengamati, berdiskusi dalam kelompok

7

6

Diskusi refleksi
mengajar dan umpan
balik terhadap karya
siswa
5

1. Membuat Persiapan Mengajar (60 menit)
a. Fasilitator membagi peserta menjadi kelompok yang beranggotakan 3 – 4 orang.
b. Fasilitator meminta peserta untuk bersama-sama mendiskusikan ide-ide pembelajaran
yang akan dipraktikkan di sekolah besok. Peserta boleh mengambil ide pembelajaran
yang telah dipelajarinya dan mengubahnya menjadi persiapan mengajar yang lengkap.
Atau, para peserta disarankan untuk mengembangkan sendiri ide-ide pembelajaran
Calistung di kelas awal.
c. Persiapan mengajar boleh dibuat secara individual atau kelompok.
d. Fasilitator mengingatkan peserta untuk juga menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
e. Fasilitator berkeliling membantu peserta menyiapkan persiapan mengajar.

2. Simulasi dan diskusi (120 menit)
a. Peserta melaksanakan simulasi di kelompok masing-masing. Salah satu peserta menjadi
guru dan yang lainnya berperan sebagai siswa.
b. Tiap anggota kelompok sebaiknya mendapatkan giliran untuk bersimulasi, diamati, dan
mendapatkan masukan yang membangun.
c. Waktu untuk simulasi sebuah persiapan mengajar sekitar 30 menit.
d. Fasilitator mengamati simulasi dan mengingatkan peserta agar mengamati proses
simulasi terutama dari segi sejauh mana pengajaran bisa membuat anak aktif Fasilitator
mengingatkan peserta untuk membuat catatan pengamatan.
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e. Pada proses pelaksanaan simulai setiap peserta perlu mendapatkan masukan baik dari
sesama peserta maupun dari fasilitator. Sebelum memberikan komentar, fasilitator sebaiknya mendorong pelaku simulasi berefleksi dan membahas penampilannya. Setelah itu
peserta lain didorong untuk membahas dan memberikan masukan.
f. Fasilitator mengingatkan peserta untuk mencatat usulan-usulan perbaikan.

3. Penyempurnaan persiapan mengajar (60 menit)
a. Peserta memperbaiki persiapan, lembar kerja, dan bahan belajar lain yang dirancangnya
dengan mempertimbangkan komentar dan masukan pada diskusi sebelumnya. Hasil perbaikan ini akan digunakan dalam praktik mengajar dengan siswa sesungguhnya
b. Semua peserta harus ikut membuat persiapan dan siap pula untuk mempraktikkannya.
c. Fasilitator hendaknya mengingatkan agar tiap peserta dan kelompok benar-benar siap dengan persiapan, LK, dan sebagainya yang telah diperbaiki sehingga setelah kegiatan ini peserta berkonsentrasi pada pelaksanaan praktik mengajar, tidak lagi pada masalah persiapan.

4. Praktik Mengajar di Sekolah (180 menit)
a. Peserta melakukan praktik mengajar di kelas dengan siswa sesungguhnya. Satu orang berpraktik, tiga-empat orang lainnya mengamati. Bila waktu dan kelas yang tersedia mencukupi, setiap peserta hendaknya mendapatkan kesempatan untuk praktik.
b. Fasilitator mengingatkan bahwa dalam mengamati, pertanyaan pokok yang menjadi pegangan adalah “Sejauhmana PEMBELAJARAN memenuhi karakteristik PAKEM pada kelas
awal?”
c. Fasilitator juga perlu mengingatkan pada peserta agar setelah berpraktik membawa hasil
kerja siswa untuk bahan kajian di tempat pelatihan.

5. Diskusi Setelah Praktik (60 menit)
a. Diskusi pasca-praktik dilakukan di tempat pelatihan (Diskusi bisa juga dilaksanakan di
tempat praktik jiika kepala sekolah dan guru sekolah tempat praktik menginginkannya).
b. Fasilitator memimpin diskusi refleksi membahas sejauh mana pelaksanaan praktik
mengajar sesuai dengan rencana, PAKEM, dan karakteristik anak kelas awal. Fasilitator
dan peserta juga membahas kelebihan dan kekurangan pelaksanaan pengajaran tadi dan
kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki rencana pengajaran maupun pelaksanaannya.
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6. Berbagi (45 menit)
a. Fasilitator meminta peserta memperbaiki rencana pengajarannya dan menyeleksi karya
anak-anak yang akan dipajangkan.
b. Peserta menata pajangannya. Setiap pajangan peserta terdiri atas rencana pengajaran
dan setidaknya lima karya siswa.
c. Peserta saling mengamati karya peserta lain dan membuat catatan-catatan tentang hal-hal
penting yang ditemui pada karya peserta lain.
d. Peserta berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk saling bertukar temuan.

7. Penutup: Diskusi Pleno (30 menit)
a. Fasilitator mendorong peserta untuk saling berbagi secara pleno tentang temuan,
kritik, dan saran dalam kelompok masing-masing.
b. Fasilitator mengajak peserta untuk berefleksi tentang kegiatan hari tersebut dengan
mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dilakukan dan hal-hal yang masih harus
dipelajari lebih lanjut lagi.

E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA (tidak ada)
F. LEMBAR KERJA PESERTA (tidak ada)
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G. BAHAN TAYANGAN UNTUK FASILITATOR

Unit 5
PRAKTIK MENGAJAR DI KELAS AWAL

Tujuan
1. Mempraktikkan ide-ide pengajaran Calistung di
kelas awal.
2. Menganalisis kelemahan dan kelebihan ide-ide
pengajaran Calistung dan pelaksanaannya di
lapangan.
3. Mengembangkan perbaikan untuk ide-ide
pembelajaran Calistung yang dipraktikkannya.

Langkah Kegiatan
60’

Membuat
persiapan
mengajar
1

120’

Simulasi
persiapan
mengajar
2

60’

180’

Diskusi kelompok menyempurnakan persiapan
mengajar

Praktik
mengajar di
sekolah

3

4

30’

45’

60’

Berbagi:
diskusi pleno

Berbagi: memajang, mengamati,
berdiskusi dalam
kelompok

Diskusi refleksi
mengajar dan
umpan balik
terhadap karya
siswa

7

6

5
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