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

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

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

meningkatkan mutu pendidikan dasar dengan memberdayakan sekolah dan masyarakat serta

meningkatkan kemampuan profesional guru.

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

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

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

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

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

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

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

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

buku ini.

PENGANTAR

i
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PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

• Paket pelatihan MBS/PSM/PAKEM 1, 2, dan 3 telah berhasil menjadikan banyak

sekolah mampu mengelola sekolahnya secara lebih baik, meningkatkan peran serta

masyarakat, dan mengembangkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Sekolah telah

menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran

Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Para stakeholder sekolah juga menjadi semakin merasa memiliki terhadap sekolah. Peran

serta masyarakat tidak lagi hanya dalam urusan pendanaan, tetapi juga dalam urusan

akademis. Proses pembelajaran pun berjalan semakin kreatif dan produktif serta

menjanjikan hasil yang lebih baik di masa depan.

• Gejala-gejala positif ini perlu terus ditumbuhkembangkan. RPS perlu mendapat tempat

sebagai rujukan utama dalam pengembangan dan pelaksanaan semua program sekolah.

RPS diharapkan tidak hanya menjadi dokumen mati, yang ditumpuk atau dipamerkan

kepada pengunjung dari luar. Visi dan misi yang ada perlu dibuat lebih realistis. Program-

program sekolah perlu disusun lebih spesifik, lebih mudah diukur ketercapaiannya,

serta dikembangkan secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

• Bantuan pendanaan yang saat ini banyak berdatangan ke sekolah, baik dari pemerintah

(baca: BOS) maupun dari masyarakat perlu dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Kedatangannya harus semakin meningkatkan gairah peningkatan mutu pendidikan di

sekolah. Semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah harus tetap berpandangan

positif, saling percaya, saling membantu dan bersatu padu mengerahkan segenap daya

upaya yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Bukan sebaliknya.

• Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) juga perlu

makin digalakkan. Guru perlu lebih profesional, dan memiliki banyak ide-ide pembelajaran

yang berkualitas. Aktivitas KKG/MGMP – wadah para guru berbagi ide, pengalaman, dan

hasil karya – perlu dikembangkan sehingga menjadi lebih efektif, efisien, menarik,

menantang, dan bermanfaat bagi para guru. Demikian pula dengan fungsi pendampingan

yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas ataupun guru lain yang lebih

kompeten. Pendampingan perlu lebih sering dijalankan dan dilaksanakan secara efektif

dan menyenangkan.

• Pemanfaatan perpustakaan dan sudut baca dalam rangka meningkatkan minat

dan kemampuan membaca siswa diharapkan juga semakin berkualitas. Para guru harus

mampu memanfaatkan buku-buku kepustakaan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan

perpustakaan dan sudut baca perlu menjadi bagian integral dari proses pembelajaran.

• Demikian juga dengan penerapan asesmen di kelas. Guru perlu menerapkan sistem
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asesmen yang berimbang dan berkelanjutan. Dengan asesmen seperti itu, guru

diharapkan mampu memonitor proses belajar, menilai ketercapaian kompetensi siswanya,

dan mampu memberikan umpan balik serta tindakan-tindakan yang tepat untuk

mengembangkan potensi siswa.

• Paket Pelatihan 4 ini merupakan kelanjutan dari paket-paket pelatihan sebelumnya.

Di dalamnya dibahas hal-hal yang berkaitan dengan MBS, PSM, dan PAKEM. Paket ini

dirancang untuk memenuhi kebutuhan seperti diuraikan di atas. Melalui Paket Pelatihan

4, para kepala sekolah, komite sekolah, guru dan stakeholder pendidikan lainnya

diharapkan mampu merealisasikan RPS mereka, dan mengelola berbagai macam sumber

dana yang masuk sekolah secara lebih efektif, ef isien, dan penuh tanggungjawab. Melalui

paket ini pula, para kepala sekolah dan pengawas dilatih agar mampu melaksanakan

pendampingan yang produktif kepada para gurunya, mendorong pelaksanaan program

KKG/MGMP yang berkualitas, dan menjalankan program KKKS/MKKS, KKPS/MKPS

yang efektif dan efisien. Sementara itu, para guru dilatih agar mampu mengembangkan

dan memanfaatkan perpustakaan dan sudut baca, melakukan asesmen yang berimbang,

serta mengelola dan mengembangkan program peningkatan profesionalisme guru melalui

KKG/MGMP yang produktif dan berkesinambungan.
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B. Bagaimana Penggunaan Materi Pelatihan Kabupaten

Paket Pelatihan 4 ini terdiri dari 6 unit : Pengorganisasian unit-unit bisa fleksibel. Walaupun

demikian, program yang disarankan adalah sebagai berikut:

Pelatihan dua hari untuk Unit 1 mencakup isu-isu manajemen berbasis sekolah dan peran

serta masyarakat. Kegiatan ini terfokus pada pengelola pendidikan. Pelatihan ini dapat

dipisahkan dari pelatihan Unit 3 - 6 yang dijadwalkan selama 3 hari untuk memberikan

fleksibilitas pengaturan. Unit 2 sebaiknya dilaksanakan secara khusus untuk kepala sekolah

dan pengawas, misal Pada saat kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah.
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C. Jadwal yang Disarankan untuk Pelatihan Di Daerah

1. Pelatihan MBS/PSM bagi Pembina Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah

dan Guru
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2.  Pelatihan PAKEM bagi para Guru dan Kepala Sekolah

3.  Pelatihan KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS



UNIT 1 :

MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH
A. Merealisasikan Rencana Pengembangan

Sekolah
B. Pengelolaan Pendanaan Sekolah (Dana

Operasional Sekolah, BOS, dan PSM)
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UNIT 1 : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

A. Pengantar

Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) telah dibuat oleh semua sekolah binaan. Namun demikian,

RPS tersebut perlu lebih banyak digunakan sebagai rujukan dalam pengelolaan sekolah daripada

hanya menjadi dokumen sekolah. Perlu ada upaya agar RPS tersebut bisa direalisasikan.

Terkait dengan itu, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Visi dan misi yang ada dalam RPS

perlu dibuat lebih fokus dan realistis, serta perlu lebih diarahkan kepada peningkatan mutu

pembelajaran. Pengelolaan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan. Penentuan siapa

melakukan apa, berapa lama, dengan siapa, dimulai dengan urutan yang mana, dan lain-lain perlu

dimantapkan. Apalagi, pada saat ini, dengan adanya BOS, banyak sekolah yang memiliki uang yang

“jauh lebih banyak” untuk menjalankan program peningkatan mutu sekolah.

Oleh karena itu, di dalam pelatihan ini semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah perlu

melakukan beberapa hal, antara lain: (a) mengkaji ulang RPS yang telah dimilikinya dan mengubah-

nya menjadi RPS yang lebih terfokus dan realistis, serta selalu menjadi rujukan dan memberikan

arah bagi pelaksanaan manajemen sekolah tersebut, (b) menyusun rencana pengendalian pro-

gram kegiatan yang telah disepakati, dan (c) menyusun laporan pertanggungjawaban sekolah. Semua
unsur yang terkait di lingkungan sekolah secara sinergi bergerak dan berjuang melaksanakan tugas
dan beban yang diembannya untuk mewujudkan target yang sudah disepakati bersama, terutama untuk
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

UNIT 1 :

MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH

Waktu : 8 jam 30 menit

Bagian A:
Merealisasikan Rencana
Pengembangan Sekolah
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B. Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, para Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Guru mampu:

1. Melakukan kaji ulang terhadap RPS untuk membuat target yang lebih terfokus, realistis,

dan lebih memperhatikan masalah peningkatan mutu pendidikan,

2. Menyusun rencana pengendalian program kegiatan yang telah disepakati, dan

3. Menyusun rencana pertanggungjawaban program kegiatan sekolah.

C. Alat dan Bahan

Untuk mencapai tujuan pelatihan Unit 1A, diperlukan alat-alat dan bahan sebagai berikut:

1. Kertas Manila/Plano

2. Spidol

3. Kertas tulis

4. RPS (Untuk TOT harus disiapkan RPS dari 8-10 sekolah, untuk pelatihan di kabupaten/

kota setiap sekolah harus membawa RPS-nya sendiri-sendiri)

5. Contoh Laporan Pertanggungjawaban Sekolah atau Laporan Kegiatan Sekolah (deskriptif),

bukan laporan realisasi RAPBS

6. Sekolah yang dikunjungi (kira-kira 7 SD/MI dan 3 SMP/MTs)

7. Daftar pembagian kunjungan

(Catatan: Pada hari pertama, peserta sudah dibagi dalam kelompok kunjungan. Di setiap kelompok
kunjungan – sekolah yang dikunjungi – harus ada peserta dar i berbagai kelompok profesi)
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UNIT 1 : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

D. Langkah-langkah

Materi pelatihan Unit 1A dilatihkan selama setengah hari pertama dan setengah hari kedua, karena

kunjungan sekolah akan dilaksanakan pada hari kedua. Langkah-langkah pelatihan Unit 1A adalah

sebagai berikut:

HARI PERTAMA

1. Pengantar (5 menit) dan Identifikasi (15 menit)

Untuk mengantarkan pembahasan materi ini, fasilitator menyajikan hal-hal berikut:

• Menyajikan tujuan pelatihan (slide 2) dan urutan penyajian (slide 3)

• Menugaskan setiap kelompok (kelompok sekolah) untuk mengidentifikasi realisasi RPS di

sekolah dan menguraikan beberapa fakta, positif atau negatif, yang terkait dengan RPS

yang ada di sekolah (Slide 4 dan 5)

2. Diskusi kelompok persiapan kunjungan sekolah (70 menit)

• Fasilitator menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan berikutnya, yakni: persiapan kunjungan

sekolah. Fasilitator menjelaskan tujuan kunjungan sekolah (slide 6), yaitu:

a. Mengetahui RPS yang telah dibuat di sekolah yang dikunjungi

b. Mengetahui perubahan apa yang telah berlangsung sejak ada MBE – sejauh mana ada
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hubungannya dengan RPS?

c. Menggali ide-ide untuk diterapkan di sekolah/daerah sendiri

• Fasilitator menyajikan hal-hal yang dapat dipelajari di sekolah (Slide 7)

• Peserta berdiskusi dalam kelompok kecil menurut profesi (KS, PS, guru) untuk menyusun

instrumen yang akan dilakukan di sekolah kunjungan

• Peserta berdiskusi berdasarkan kelompok kunjungan. Setiap kelompok akan mengunjungi

2 sekolah. Diskusi kelompok kunjungan bertujuan untuk menyepakati/ memadukan

instrumen yang telah disusun oleh kelompok profesi. Jadi di setiap kelompok kunjungan

terdapat berbagai profesi.

• Presentasi dari 1-3 kelompok dan kelompok lain memberikan masukan

• Sebagai penutup, fasilitator menayangkan slide 8 tentang Tugas Kunjungan Sekolah.

HARI KEDUA

3. Kunjungan sekolah (180 menit)

Para peserta mengadakan kunjungan sekolah dan menerapkan rencana yang telah disusun

sebelumnya.

• Selama kunjungan sekolah, fasilitator mendampingi para peserta di sekolah, memfasilitasi

ditemukannya hal-hal yang penting untuk ditiru atau dikembangkan di sekolah mereka.

• Setiap kelompok menyusun hasil kunjungan yang difokuskan pada hal-hal yang dapat

dipelajari dan diterapkan di sekolah/daerah. Hasil kunjungan ditulis pada kertas

plano.

4. Presentasi Hasil Kunjungan Sekolah (30 menit)

Dua anggota kelompok mempresentasikan hasil kunjungannya ke kelompok lain (misalnya:

kelompok A ke B, B ke C, C ke D, D ke F, dst). Presentasi ini dapat dilakukan 2-3 kali putaran.

5. Peninjauan Kembali Rencana Pengembangan Sekolah (150 menit)

Para peserta akan bekerja dalam kelompok (Dalam pelatihan Kabupaten/Kota peserta

berkelompok menurut sekolah masing-masing). Kelompok sekolah mengisi format 1 yang

berisi kaji ulang pelaksanaan realisasi rencana kerja pengembangan sekolah. Untuk itu:

• Sebelum kerja kelompok, fasilitator menayangkan slide 9, yang berisi kerangka kerja

upaya realisasi RPS dan format 1 (slide 10) yang akan digunakan untuk diisikan dalam

kerja kelompok.

• Selama diskusi kelompok, para fasilitator mendampingi kelompok memfasilitasi diskusi,

dan membantu memecahkan permasalahan terkait dengan pengisian format 1.



P A K E T  P E L A T I H A N  4 13

UNIT 1 : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

6. Berbagi Hasil Karya (30 menit)

Secara serempak, masing-masing kelompok memajangkan atau mempresentasikan hasil kerja

kelompok kepada para peserta dari kelompok lain.

• Fasilitator perlu meminta kepada setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok.

• Fasilitator perlu menjamin agar peserta mampu mengkritisi, menuliskan apa yang bisa

dipelajari untuk diterapkan di sekolahnya sendiri.

7. Refleksi, Reviu dan Revisi (30 menit)

Di dalam kelompok sekolah, para peserta merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan

dengan menentukan keunggulan dan kekurangan dari usaha/kegiatan mereka dibandingkan

dengan usaha/kegiatan kelompok lain. Selanjutnya mereka diminta untuk memperbaiki apa

yang sudah dihasilkan.

• Fasilitator meminta peserta dalam kelompok sekolah masing-masing merefleksikan,

mereviu, dan merevisi hasil kerja (RPS) mereka.
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Bahan Untuk Fasilitator

Format 1

Kaji Ulang Pelaksanaan Realisasi Rencana Pengembangan Sekolah
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UNIT 1 : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Bahan Untuk Peserta
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Bahan Untuk Fasilitator

Contoh Data Yang Digali Dari Sekolah Yang Dikunjungi
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UNIT 1 : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
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Waktu : 3 jam 30 menit

Bagian B:
Pengelolaan Pendanaan Sekolah
(Dana Operasional Sekolah, BOS,
dan PSM)

A. Pengantar

Pengelolaan pendanaan sekolah umumnya mengedepankan dana operasional  sekolah yaitu dana

yang diperoleh dari pemerintah dan iuran komite. Perkembangan berikutnya ada sekolah yang

berhasil memanfaatkan dana dari masyarakat/dan dari donatur, misalnya dari dunia usaha dunia

industri, alumni, dll.

Sejak Juli 2005, pemerintah pusat menyalurkan dana APBN dari Program Kompensasi Pengurangan

Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) untuk bidang pendidikan melalui Departemen Pendidikan

Nasional. Program tersebut dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dengan adanya BOS, muncul beberapa temuan: Pertama, banyak kepala sekolah yang sebagian

besar waktunya digunakan untuk membuat/menyusun SPJ/administratif, sehingga perhatian kepada

kegiatan peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya menjadi berkurang. Kedua , ada stakeholder

sekolah  yang masih bingung bagaimana mengelola dana BOS. Beberapa panduan penyusunan

RAPBS yang “sepertinya berbeda” menambah kebingungan kepala sekolah dalam menyusun RAPBS

terintegrasi. Ketiga, peran serta masyarakat dalam era BOS menurun sehingga perlu dicari upaya

lain PSM, yang diperbolehkan. Keempat, dengan adanya berbagai sumber dana, beberapa sekolah

perlu  mengelola dana secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Di dalam pelatihan ini, para fasilitator bersama peserta akan membahas bagaimana mengelola

dana BOS secara baik dan benar, dengan tetap memberikan perhatian yang tinggi kepada kegiatan

peningkatan mutu di sekolahnya; mengidentifikasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam

era BOS; serta dipahaminya cara menyusun RAPBS yang bisa diterima oleh semua pihak.

B. Tujuan

Berdasarkan pengantar di atas, melalui pelatihan ini para peserta diharapkan:

1. Memiliki kemampuan mengelola dana operasional sekolah dan BOS secara profesional, serta

tetap mengacu kepada peningkatan kualitas pembelajaran;
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2. Memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai panduan penyusunan RAPBS dan laporan

realisasinya;

3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi alternatif terobosan dan bentuk-bentuk peran serta

masyarakat dalam era BOS, sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan sekolah menjadi

lebih maju kualitasnya;

4. Pengelolaan pendanaan sekolah (Dana Sekolah, BOS, Dana Masyarakat) yang lebih partisipatif,

transparansi, dan akuntabel.

C. Alat dan Bahan

Untuk mencapai tujuan kegiatan ini, diperlukan alat dan bahan sebagai berikut.

1. kertas manila

2. spidol

3. kertas dan alat tulis

4. panduan penyusunan RAPBS dan laporan realisasi dari BOS, MBE, dan bentuk lainnya jika

ada

5. copy RIPS dan RAPBS untuk semua versi (kalau mungkin)

6. petunjuk pelaksanaan BOS.

D. Langkah-langkah

Untuk mencapai tujuan di atas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (slide 11)

1. Pengantar (15 menit)

Pada pengantar ini, akan dibahas temuan dan kecenderungan BOS dan pendanaan lain dalam

kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Dalam sesi ini:
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• Fasilitator menayangkan slide 12 yang berisikan temuan dan kecenderungan penggunaan

BOS dan kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

2. Presentasi nara sumber (45 menit)

Pada sesi ini, para nara sumber akan menyampaikan informasi pengelolaan BOS disekolah

yang meliputi: perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya, serta PSM dalam era

BOS.

• Fasilitator memandu proses penyajian nara sumber dan dilanjutkan dengan diskusi atau

tanya jawab. Slide Presentasi dari nara sumber perlu didokumentasikan.

Catatan: Untuk TOT, nara sumber dari propinsi atau pusat, dan beberapa Pemda, masyarakat

(Komite, LSM, Dudi, dll), untuk pelatihan kabupaten/kota nara sumber dapat berasal dari

kabupaten/kota lain atau dari kabupaten/kota sendiri.

3. Diskusi kelompok (90 menit)

Dalam sesi ini, para peserta akan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil (maksimal 8

orang tiap kelompok) untuk mengidentifikasi temuan yang dianggap sebagai masalah dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pendanaan sekolah. Setelah itu diskusikan alternatif

pemecahan masalah yang perlu dilakukan, alternatif ini diharapkan lebih dari satu. Sebelum

diskusi kelompok dimulai, fasilitator menayangkan slide 13, topik yang harus didiskusikan

oleh peserta, serta memberikan gambaran pada beberapa temuan dan alternatif pemecahan

masalah yang akan diidentifikasikan antara lain:

¨ Prioritas pengelolaan BOS

¨ Penyikapan perbedaan format RAPBS dan Laporan realisasinya

¨ Bentuk PSM dalam era BOS

¨ Bentuk pengelolaan pendanaan sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pada sesi diskusi kelompok ini, kegiatan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, diskusi setiap

topik dilakukan oleh sub-kelompok (peserta dibagi 4 kelompok untuk membahas temuan dan

alternatif tersebut diatas). Kedua, diskusi kelompok membahas semua topik. Fasilitator perlu

menguatkan bahwa hasil kelompok dapat dirumuskan di kertas plano agar bisa dibaca oleh

kelompok lain pada saat sharing hasil diskusi kelompok (format slide 14).

4. Sharing hasil diskusi kelompok (30 menit)

Aktivitas sharing dilakukan dengan berkunjung ke meja kelompok lain, membaca hasil kelompok,

mencatat hasil kelompok lain yang bermanfaat, dan menambahkan saran/masukan pada

kelompok tersebut. Aktivitas ini dapat dilakukan 2 kali (2 x 15 menit).

5. Refleksi dan reviu serta revisi (30 menit)

Fasilitator meminta peserta kembali ke kelompoknya melakukan refleksi, mereviu, dan merevisi

hasil kerjanya.
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E. Bahan Pendukung

Untuk mendukung suksesnya kegiatan ini, berikut disediakan beberapa bahan pendukung.

• Slide 12 :  Temuan Pengelolaan BOS

• Slide 14 :  Format Temuan dan Alternatif Pemecahan Masalah

F. Bahan Panduan Diskusi Kelompok

Fasilitator diharap untuk mempersiapkan diri dalam memfasilitasi diskusi kelompok (membaca

perkembangan BOS, Juklak BOS, perkembangan PSM  pada era BOS, dll) . Beberapa hal dibawah

ini dapat dipakai sebagai bahan panduan.

• Prioritas pengelolaan BOS

Banyak kepala sekolah yang sebagian besar waktunya digunakan untuk membuat/menyusun

SPJ/ administratif, sehingga perhatian kepada kegiatan peningkatan mutu pendidikan di

sekolahnya menjadi berkurang. Mengajak kelompok untuk membahas bagaimana caranya

untuk mengatasi kendala ini.

• Penyikapan perbedaan format RAPBS dan Laporan realisasinya

Ada 11 petunjuk penggunaan BOS. Kadang-kadang stakeholder sekolah cenderung kurang

memperhatikan program apa yang menjadi prioritas sekolah. Untuk itu,  diharapkan dapat

memilah dan memilih aktivitas apa yang menjadi prioritas program sekolah, apa yang

dapat didanai BOS dan apa yang tidak. Dalam menyusun prioritas program di atas,

hendaknya tetap mengacu pada RPS dan kesepakatan stakeholder.

Format RAPBS dan laporan realisasinya sangat beragam (SSN, Pemda, BOS, dll). Sekolah

perlu mengambil sikap atas keberagaman berikut, yang patut dipertimbangkan adalah

RAPBS dan pelaporannya diharapkan mencakup seluruh pendapatan dan pembelanjaan

dan terintegrasi.

• Bentuk PSM dalam era BOS

Adanya BOS membawa dampak berkurangnya peran serta masyarakat (PSM), terutama

dalam bentuk dana. Stakeholder sekolah diharapkan dapat mencari bentuk PSM yang

tidak menyalahi peraturan BOS. Beberapa bentuk PSM:

- Nara sumber sebagai  alternatif sumber belajar

- Pemberian sumbangan berupa material (bahan bangunan, alat bantu mengajar, dll)

- Pembangunan, dll.

• Bentuk pengelolaan pendanaan sekolah yang transparan, akuntabel, dan

partisipatif

Pendanaan sekolah berasal dari berbagai sumber, demikian pula pembelanjaannya untuk
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berbagai kegiatan. Stakeholder sekolah yang terdiri dari berbagai pihak perlu untuk

menyusun RAPBS secara lebih  partisipatif,  demikian pula pengelolaan dan pelaporannya

diharapkan mudah diakses oleh seluruh stakeholder.



P A K E T  P E L A T I H A N  4 25

UNIT 1 : MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Bahan Untuk Peserta

a. Prioritas pengelolaan BOS
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Bahan Untuk Peserta

b. Penyikapan perbedaan format RAPBS dan laporan realisasinya
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Bahan Untuk Peserta

c. Bentuk PSM dalam era BOS Bahan Untuk Peserta



UNIT 1 :  MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

P A K E T  P E L A T I H A N  428

d. Bentuk pengelolaan pendanaan sekolah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
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Slide 16

Temuan dan Alternatif Pemecahan Masalah
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UNIT 2 :

KKKS/MKKS dan KKPS/
MKPS
(Unit Ini Sebaiknya Dilaksanakan Di Lapangan Sendiri Pada Saat

Rapat KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS)

Waktu : 2 jam

A. Pengantar

Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung kepada tingkat profesional guru dalam melaksanakan

pembelajaran di kelas. Tidak semua guru secara otomatis dapat melaksanakan pembelajaran sesuai

hasil pelatihan atau tuntutan kurikulum yang berlaku. Keterbatasan guru dalam mengikuti pelatihan

atau pertemuan profesional menjadi salah satu sebab terjadinya hal ini. Oleh karena itu diperlukan

kegiatan pendampingan bagi guru dalam melaksanakan tugas di kelas.

Harapan tersebut kiranya sangat tepat bila dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan atau pengawas.

Mengapa? Karena kepala sekolah memiliki cukup waktu untuk berada di sekolahnya dan membantu

guru-gurunya dalam pembelajaran. Demikian juga pengawas, mereka adalah konsultan yang pal-

ing dekat dan paling diharapkan oleh para guru untuk  bisa meningkatkan kemampuan profesional

para guru.

Masalahnya adalah, bahwa kemampuan kepala sekolah dan pengawas dalam membantu guru

melaksanakan pembelajaran yang profesional/bermutu juga terbatas, disinilah diperlukan

peningkatan peran dan fungsi KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS sebagai institusi yang bisa dijadikan

wadah untuk meningkatkan kemampuan mereka (KS dan PS), sehingga hasil peningkatan

profesional KS dan PS ini akan bermuara pada peningkatan bantuan profesional bagi para guru

di sekolah.

Unit ini akan membahas bagaimana meningkatkan fungsi KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS sebagai

institusi profesional bagi KS dan PS.
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B. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini diharapkan peserta dapat :

1. Mengidentifikasi permasalahan/keberhasilan yang terjadi dalam KKKS/MKKS dan KKPS/

MKPS

2. Merumuskan /menemukan berbagai alternatif pemecahan masalah/tindak lanjut

3. Menyusun program KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS dalam memberikan bantuan teknis

edukatif kepada guru dalam pembelajaran.

C.  Alat dan Bahan

• Narasumber

• Kertas plano

• Spidol

• Selotip

D. Langkah Kegiatan

Keterangan:

1. Pengantar (15 menit)

Fasilitator mengajukan pertanyaan bagaimana kondisi KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS, bagaimana

peran dan fungsinya, apa yang menjadi masalah pokok dan keberhasilan yang telah dicapai,
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serta sejauh mana KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS dapat membantu meningkatkan profesional

guru dan dalam hal apa.

2. Identifikasi masalah/keberhasilan dan pemecahan masalah/tindak lanjut (30

menit)

Peserta dalam kelompok (paling banyak 6 orang per kelompok) melakukan kerja kelompok/

diskusi untuk mengidentifikasi masalah/keberhasilan yang selama ini muncul dalam usaha

meningkatkan peran/fungsi KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS sebagai institusi yang dapat

meningkatkan mutu pendidikan. Masalah/keberhasilan tersebut diharapkan yang terkait langsung

dengan upaya peningkatan mutu pendidikan/pembelajaran di sekolah atau kelas, misalnya,

keterbatasan nara sumber dalam kegiatan KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS, kesulitan dalam

membantu guru untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, penguasaan substansi

mata pelajaran, dsb.

Peserta menyajikan hasil kerja kelompoknya secara pleno, dengan penekanan bahwa hal yang

sama dan sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya tidak perlu disampaikan ulang, ini

dimaksudkan agar efisien dalam penggunaan waktu.

3. Cerita dari nara sumber (30 menit)

Nara sumber yang berpengalaman dan berhasil melaksanakan kegiatan KKKS/MKKS dan/atau

KKPS/MKPS menceritakan tentang cara melaksanakannya dengan baik serta hubungan dengan

KKG/MGMP yang dilanjutkan tanya jawab.

4. Menyusun Program KKKS/KKPS (45 menit)

Dengan mengkaji permasalahan/keberhasilan dan menemukan alternatif pemecahan/tindak

lanjut, diharapkan dapat menambah dan atau membuka wawasan para peserta untuk menyusun

program KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS. Program yang disusun diharapkan lebih mengacu

kepada peningkatan peran KS dan PS dalam memberikan bantuan profesional kepada para

guru. Program menggunakan format terlampir.

E. Bahan Pendukung

1. Program KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS

2. Format panduan program KKKS/MKKS dan KKPS/MKPS
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UNIT 3 :

PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN
PERPUSTAKAAN SEKOLAH
DAN SUDUT BACA

Waktu : 2 jam

A. Pengantar

Dalam abad informasi, budaya/kebiasaan

membaca, kemampuan mencari dan me-

manfaatkan informasi perlu dikembangkan

pada diri siswa sejak dini. Keterampilan

informasi merupakan bekal yang diperlukan

siswa untuk terjun ke dunia modern yang

penuh persaingan. Mereka yang berhasil

adalah mereka yang menguasai informasi.

Peningkatan pemanfaatan perpustakaan

sekolah/sudut baca merupakan salah satu

cara yang efektif untuk meningkatkan

kebiasaan membaca dan mencari informasi.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi perpustakaan sekolah (informatif, edukatif,

bersifat riset, dan rekreatif) banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kendala yang dihadapi

sekolah antara lain adalah: kurangnya minat baca siswa, kurangnya sarana/prasarana perpustakaan,

jumlah dan ragam buku yang tidak memadai, dan kurang serta rendahnya keterampilan tenaga

pustaka.
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B. Tujuan

Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu:

1. meningkatkan minat/kebiasaan baca siswa sebagai sarana pengembangan keterampilan

informasi dan kemandirian belajar siswa

2. meningkatkan pemanfaatan perpustakaan

3. meningkatkan mutu pembelajaran dengan menggunakan perpustakaan/sudut baca sebagai

salah satu sumber belajar

4. meningkatkan jumlah buku dan ragam isi perpustakaan.

C. Alat dan Bahan

1. Buku-buku perpustakaan (pelajaran, referensi, bacaan)

2. Buku cerita

3. Fotocopy artikel/cerpen sejumlah peserta

4. Media cetak, media elektronik.

D. Langkah kegiatan
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Keterangan:

1. Pengantar (10 menit)

Diskusi umum mengenai minat baca siswa misalnya: pentingnya kebiasaan membaca, pengaruh

latar belakang keluarga terhadap pengembangan minat baca, pentingnya perpustakaan dan

sudut baca dalam membangun kebiasaan membaca siswa.  Slide 1, 2, 3, 4, 5

2. Diskusi permasalahan dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan/

sudut baca (25 menit)

a) Diskusi dalam kelompok (3-4 orang) mengenai permasalahan pengelolaan dan pengem-

bangan perpustakaan sekolah/sudut baca dan bagaimana usaha mengatasinya; slide 6

b) Kelompok memajangkan hasil diskusi dan saling mengunjungi untuk memberikan tanggapan

dan umpan balik.

3. Mendengarkan nara sumber dan tanya jawab (25 menit)

a) Nara sumber menceritakan pengalamannya bagaimana meningkatkan minat baca siswa

dan memanfaatkan perpustakaan dan sudut baca sebagai sumber belajar;

b) Diskusi membandingkan pengalaman nara sumber dengan kondisi di berbagai kelas/sekolah.

4. Menggali ide-ide/kegiatan tentang pemanfaatan dan pengelolaan perpustakaan/

sudut baca. Peserta dikelompokkan menurut Mapel (55 menit)

Peserta dikelompokkan 3 – 4 orang berdasarkan mata pelajaran. Setiap kelompok membahas:

a) Pengembangan ide-ide pembelajaran yang dikaitkan dengan penggunaan perpustakaan/

sudut baca;

b) Kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan buku dan minat baca, contoh: membaca senyap,

lomba membaca cerita, membuat sinopsis, membuat jurnal hasil membaca (lihat lampiran);

Peserta melaporkan hasil diskusi dengan cara memajangkan. Masing-masing kelompok

memberikan tanggapan dan catatan;

c) Praktik membacakan cerita untuk siswa dan memaparkan kegiatan tindak lanjutnya.

Alternatif; fasilitator membacakan cerita/buku dengan cara yang menarik.

5. Praktik Membaca Senyap  (20 menit)

• Fasilitator mempraktikkan membaca senyap. Peserta diberi bahan bacaan dan disuruh

membaca dalam hati selama 3 menit;

• Fasilitator menunjukkan bahwa membaca senyap adalah salah satu bentuk kegiatan

pemanfaatan perpustakaan/sudut baca yang bisa meningkatkan minat/kebiasaan membaca

siswa. Pada saat praktik fasilitator juga harus membaca untuk menjadi model;

• Peserta berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan apa yang bisa menjadi tindak lanjut dari
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kegiatan membaca senyap dan membacakan cerita;

• Fasilitator menayangkan contoh-contoh kegiatan lanjutan untuk melengkapi ide-ide para

peserta. Slide 8

6. Rencana Tindak Lanjut (30 menit)

Sebagai tindak lanjut pelatihan, setiap sekolah perlu membuat rencana yang realistis dan dapat

dilaksanakan dalam waktu singkat. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan

meningkatkan pemanfaatan perpustakaan sekolah sudut baca. Tingkat keberhasilan perbaikan

kondisi dan peningkatan pemanfaatan perpustakaan sekolah/sudut baca perlu dimonitor dengan

indikator yang jelas. Slide 9

Monitoring sebaiknya dilakukan oleh pengawas dan Dinas Pendidikan/Depag.
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Bahan untuk fasilitator

Membacakan Cerita

Salah satu kegiatan yang dapat membangkitkan minat baca siswa adalah guru membacakan cerita

sementara anak-anak menyimak dengan seksama. Dengan cara membaca yang menarik, guru bisa

menghidupkan cerita atau informasi yang ada dalam buku/cerita. Pengalaman menyimak ini bisa

menunjukkan pada siswa bahwa di dalam buku ada hal yang menarik atau penting. Kegiatan ini

penting sekali terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak memiliki budaya

membaca.

Pelaksanaan

Persiapan

• Guru memilih buku/cerita yang bermanfaat dan menarik untuk dibacakan karena

kandungan nilai moral, sastra, keindahan, relevansi dengan kondisi anak, dll. Dalam memilih

bahan, guru bisa mempertimbangkan pilihan atau usul anak-anak.

• Guru mempersiapkan diri dengan membaca cerita/buku tersebut dengan bersuara

terlebih dahulu dan menandai bagian-bagian yang perlu diberi penekanan dan ilustrasi,

tempat jeda untuk bertanya jawab, dll.

Pelaksanaan

• Sebelum mulai, guru bisa mengaktifkan pengetahuan latar belakang siswa tentang hal

yang berhubungan dengan cerita yang akan dibaca melalui tanya jawab singkat tentang

pengarang, menerka isi buku dengan memperhatikan cover dan judul buku, seting

peristiwa , gambar, dsb.

• Jangan membaca terlalu cepat. Apabila memungkinkan gunakan suara yang berbeda untuk

pelaku yang berbeda.

• Jeda diperlukan untuk membuat siswa yang sedang menyimak lebih terlibat. Mereka

bisa ditanya komentarnya tentang peristiwa dalam bacaan, atau menerka apa yang akan

terjadi berdasarkan informasi/bagian cerita yang sudah diketahui, dsb. Perhatian siswa

juga bisa diarahkan pada keindahan/keunikan ekspresi yang digunakan pengarang. Hal-

hal yang bersifat konflik moral juga bisa disinggung untuk mengajarkan budi pekerti

dengan cara yang tidak menceramahi.
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• Jeda/pertanyaan tidak boleh terlalu banyak, karena bisa mengganggu jalannya cerita dan

kenikmatan menyimak.

• Dalam membacakan cerita, makna disampaikan tidak hanya melalui suara guru tapi juga

melalui keseluruhan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Karena itu maksimalkan penggunaan

suara, ekspresi wajah, dan gerak tubuh untuk menyampaikan isi cerita.

• Selama proses membaca, perhatikan wajah siswa untuk melihat reaksi dan keterlibatan

mereka. Wajah yang kosong tidak berminat dan kelas yang berisik merupakan indikator

bahwa pikiran dan jiwa mereka sedang tidak terlibat. Jika hanya sebagian siswa yang

menunjukkan hal tersebut, siswa yang bersangkutan bisa diminta untuk memberikan

komentar tentang apa yang terjadi dalam cerita untuk mengembalikan konsentrasinya.

Jika hampir seluruh anggota kelas menunjukkan ketidaktertarikan, maka cara membaca

kita perlu diperbaiki atau pilihan buku kita kurang tepat.

• Kalau cerita yang dibaca terlalu panjang dapat dipotong/dihentikan pada bagian yang

menarik, untuk disambungkan pada kesempatan berikut (misalnya setiap pagi 10 menit

sebelum pelajaran dimulai atau siang hari 10 menit sebelum sekolah usai).

Bahan untuk fasilitator

Membaca Senyap/USSR (Uninterrupted Sustained Silent Reading)

Kegiatan ini pada dasarnya adalah memberikan waktu membaca di sekolah kepada siswa dan

memberikan kesempatan pada siswa untuk menikmati kesenangan membaca. Dalam membaca

senyap, siswa diberi periode waktu tertentu, misalnya 10 atau 30 menit (tergantung usia siswa

dan kondisi sekolah) untuk bersenang-senang membaca bacaan bermutu tanpa ada interupsi yang

mengganggu.

Tujuan program ini adalah untuk membangun kebiasaan membaca, melatihkan perilaku membaca,

misalnya: berkosentrasi, dan membangun kemampuan serta kelancaran membaca melalui kegiatan

membaca untuk kesenangan yang terprogram.

Program ini dilaksanakan setiap hari di banyak negara seperti AS, Australia, Inggris, Singapura,

Malaysia, dan Brunei dengan bermacam nama seperti SURF (Sustained Uninterrupted Reading

for Fun/Membaca Tanpa Interupsi untuk Kesenangan), DEAR (Drop Everything and Read/Letakkan

Segala Sesuatu dan Baca), Book Flood (banjir buku), dsb. Sebuah madrasah di Blitar memberi

nama Iqro’ Time, dan sebuah SD di Malang memberi nama Membaca, Yes! pada kegiatan ini.
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Persiapan

• Sekolah dan komite sekolah perlu mencapai kata sepakat tentang pentingnya program

ini

• Penambahan dan pembaharuan koleksi perpustakaan sekolah secara rutin perlu masuk

dalam RAPBS

• Tiap kelas sebaiknya memiliki perpustakaan kelas. Bagaimana caranya?

- Tiap anak bisa menyumbangkan/meminjamkan 1 buku favoritnya

- Memakai bumbung kelas.Tiap hari tiap anak memasukkan seratus rupiah ke dalam

bumbung untuk membeli koleksi kelas

- Kelas saling tukar koleksi

- ………………..

• Sekolah menetapkan durasi, frekwensi, dan jam pelaksanaan. Untuk membentuk rutinitas

yang mapan, sebaiknya program diberi jadwal yang ajek misalnya selalu pada jam setelah

istirahat kedua

• Untuk membantu penciptaan suasana membaca yang kental, setiap kelas sebaiknya

melaksanakan pada jam yang sama sehingga ketika kegiatan dilakukan serempak maka

sekolah akan menjadi sunyi karena semua membaca, mulai siswa, guru, hingga kepala

sekolah

• Guru dan kepala sekolah sebaiknya ikut membaca karena mereka berperan sebagai

model

• Program bisa diberi nama yang ‘funky’ yang menarik buat siswa. Karena itu sebaiknya

siswa yang memberi nama, misal: Program Membaca .. oye! ; Membaca … Yes!; Membaca

itu Enak dan Perlu (MEP), Membaca itu asyik; Membaca … rek!; dst

• Jangan memberikan tambahan kegiatan yang memiliki kemungkinan merampas kenikmatan

membaca mandiri ini.

Pelaksanaan di kelas

• Tiap siswa sudah siap dengan bacaan/buku yang akan dibaca

• Guru memberi tanda bahwa kegiatan membaca senyap dimulai

• Semua kegiatan yang lain selain membaca dihentikan dan guru berserta siswa mulai

membaca bersama. (Apabila dimungkinkan, ketika membaca siswa bisa bebas duduk di

kursi, karpet, tikar, lantai dan sebagainya)

• Selama kegiatan membaca tidak boleh ada suara atau kegiatan
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• Setelah 30 menit berlalu (tergantung durasi waktu yang ditentukan) guru memberi

tanda bahwa kegiatan sudah selesai. Tanda bisa memakai alarm atau suara guru

• Siswa menuliskan pada buku ‘jurnal membaca’ tanggal membaca, judul buku, jumlah

halaman yang dibaca hari itu, dan komentar singkat.

Jurnal membaca

• Pada pelajaran Bahasa Indonesia, siswa bisa diminta menuliskan komentar yang lebih

deskriptif dan kontemplatif setelah menyelesaikan suatu buku

• Begitu kegiatan selesai, guru bisa langsung masuk pada kegiatan pembelajaran selanjutnya

yang bisa saja ‘tidak ada hubungannya’ dengan kegiatan membaca ini.
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Bahan Untuk Peserta

Format 3.1. Menggali ide-ide/kegiatan pemanfaatan perpustakaan/sudut baca
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A. Pengantar

Untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa secara utuh, diperlukan berbagai bentuk

asesmen. Di masa lalu, tes tulis (paper and pencil test) adalah bentuk penilaian utama untuk

mengukur penguasaan siswa mengenai isi kurikulum, dan sering diberikan pada akhir suatu

topik, atau satu kurun waktu tertentu, misalnya pada akhir cawu/semester. Tes tertulis yang

diberikan umumnya berfokus pada penguasaan materi/isi yang mudah dijabarkan menjadi skor

yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam rapor.

Kurikulum Berbasis Kompetensi menuntut siswa mendemonstrasikan kompetensi yang sudah

dikuasai dengan berbagai cara. Tes tulis saja tidak dapat memberikan bukti pencapaian kompetensi.

Guru sekarang perlu menggunakan berbagai cara untuk mengumpulkan data (bukti) dari siswa

untuk mengevaluasi pencapaian atau kemajuan kearah pemenuhan kompetensi yang ingin dicapai.

Tes tulis masih berguna untuk alat sumatif, tetapi guru-guru perlu mengumpulkan data kemajuan

siswa agar dapat menentukan apakah kompetensi-kompetensinya didemonstrasikan dengan

konsisten.

Para guru sebaiknya bekerja ke arah pendekatan berimbang pada asesmen dan evaluasi. Mereka

dapat melakukannya melalui penggunaan :

• Tes untuk mengukur pengetahuan,

• Portofolio (portfolio) untuk mengukur perkembangan,

• Tugas-tugas asesmen kinerja untuk mengukur aplikasi.

Sementara guru-guru sudah biasa memberikan skor untuk tes tertulis dan melaporkan hasilnya

dalam rapor siswa, banyak guru yang belum mantap bagaimana mengukur dan melaporkan

kemajuan siswa dengan menggunakan metode otentik seperti contoh-contoh/sample hasil kerja,

tugas-tugas tertulis dan data yang dikumpulkan melalui observasi.

UNIT 4 :

ASESMEN
YANG BERIMBANG

Waktu : 3 jam
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Unit ini memperkenalkan gagasan program asesmen yang berimbang dan berfokus pada

pengembangan dan penggunaan portofolio, dan menggunakan satu rubrik untuk mengukur

tingkat kinerja siswa berdasarkan kriteria yang sudah diseleksi sebelumnya. Peserta juga akan

mengeksplorasi bagaimana rubrik dapat digunakan untuk membantu melaporkan kemajuan siswa.

B. Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu :

1) memahami berbagai jenis asesmen nyata,

2) memahami fungsi portofolio dalam merekam dan menunjukkan kemajuan siswa,

3) memahami penggunaan rubrik sederhana untuk mengukur kemajuan siswa berdasarkan

kriteria tertentu,

4) merancang dan menggunakan rubrik untuk melaporkan kemajuan belajar siswa.

C. Alat dan Bahan

1) Power Point (PP) slides/ OHP yang berkaitan dengan unit,

2) Kertas manila/plano, spidol dll,

3) Nara sumber (disiapkan untuk memberikan presentasi mengenai penggunaan portofolio

dalam asesmen dan pelaporan),

4) Contoh rubrik dan 3 contoh hasil karya siswa,

5) Tiga contoh hasil karya siswa sesuai mapel (disiapkan oleh masing-masing fasilitator),

6) Bahan bacaan.
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D. Langkah Kegiatan

1. Pendahuluan (30 menit)

Fasilitator memperkenalkan topik asesmen dengan menanyakan kepada kelompok-kelompok

untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

i. Jenis- jenis asesmen apa yang biasa digunakan para guru di kelas?

Kelompok melakukan “brainstorming” dan membuat daftar pada kertas manila, (misalnya:

observasi, daftar cek, contoh hasil karya, catatan anekdote, demonstrasi, dsb)

ii. Bagaimana guru mengorganisasikan dan menggunakan berbagai jenis asesmen untuk

laporan mereka?

Kelompok melaporkan hasil mereka. Kelompok dapat menyajikan atau memajangkan hasil

mereka untuk dibaca oleh kelompok lain.

Fasilitator menyajikan slide power point untuk menggambarkan “asesmen berimbang”, yakni

menggunakan berbagai teknik asesmen untuk memberikan informasi mengenai kemajuan

siswa.

Model ini menyarankan:

• tes untuk mengukur pengetahuan

• portofolio untuk mengukur perkembangan

• tugas-tugas asesmen kinerja untuk mengukur aplikasi, yakni tingkatan kinerja siswa

Fasilitator menjelaskan bahwa dengan kurikulum berbasis kompetensi, pengukuran tingkat

kemajuan, tidak hanya pengukuran hasil akhir, sangat penting. Guru memerlukan cara-cara
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untuk menelusuri kemajuan siswa ke arah pencapaian kompetensi. Dalam sesi ini peserta

akan melihat portofolio untuk mengukur perkembangan dan rubrik untuk mengases tingkat

kinerja dari siswa.

2. Portofolio (20 menit)

Nara sumber menyajikan presentasi mengenai portofolio; apa portofolio, bagaimana portofolio

dikelola, apa yang dimasukkan ke dalam portofolio, siapa yang mengelola portofolio, bagaimana

portofolio digunakan untuk membantu melaporkan kepada stakeholder. Nara sumber

memberikan kesempatan pada peserta untuk mengajukan pertanyaan.

3. Rubrik

a) Kegiatan 1 (20 menit)

i. Fasilitator membagikan 3 hasil tulisan siswa untuk setiap peserta,

ii. Peserta diminta untuk melihat ke tiga hasil tulisan, dan memberikan nilai antara 0-10.

Peserta tidak diberi arahan apa apa. Peserta memberikan nilai hasil pekerjaan dan

kelompok mendiskusikan hasilnya. Kelompok perlu mendiskusikan hal hal berikut:

• Bagaimana menentukan nilai yang Anda berikan?

• Apakah ada banyak variasi di antara penilai penilai di kelompok?

• Kelompok melaporkan dan mendiskusikan.

b) Kegiatan 2 (20 menit)

Peserta kerja kemudian diberi lembar penilaian dan di minta menilai karya siswa lagi,

dengan menggunakan lembar kriteria penskoran (rubrik kinerja). Peserta membanding-

kan dan mendiskusikan hasilnya. Apakah ada perbedaan antara penilaian menggunakan

dan tanpa rubrik? Manakah yang memberikan skor lebih objektif?

Fasilitator membagikan bahan bacaan “Tugas Kinerja dan Rubrik”. Diskusikan dan berikan

penekanan-penekanan pada hal-hal penting pada pengembangan rubrik.

c) Kegiatan 3 (45 menit)

Dalam kelompok mata pelajaran diminta membuat sendiri rubrik sederhana untuk

memberi skor pada output/hasil kerja siswa (paling baik kalau dilakukan dalam kelompok

mata pelajaran). Format dasar dapat diberikan kepada peserta untuk membantu mereka

mengembangkan rubrik.

Peserta mengidentifikasikan suatu tugas dan kompetensi-kompetensi yang diperlukan

untuk menyelesaikan tugas tersebut. Fasilitator dapat memberikan contoh-contoh, atau

peserta dapat menggunakan rencana pembelajaran yang ada, atau menggunakan hasil

kerja siswa untuk latihan.
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• Pilih konsep-konsep untuk diajarkan dan kriteria untuk evaluasi

• Tentukan bukti kemampuan yang harus dihasilkan

• Kembangkan satu kisi – kisi (grid) dan masukkan kriteria pada kisi-kisi.

Peserta mendiskusikan dan saling berbagi mengenai rubrik yang dikembangkan.

Mendiskusikan bagaimana rubrik-rubrik digunakan untuk membantu guru memberikan

skor pada contoh-contoh hasil kerja, penyajian siswa dan tugas-tugas siswa.

4. Menggunakan hasil rubrik untuk laporan (20 menit)

Dalam kelompok mata pelajaran peserta secara berpasangan diminta untuk memberi skor

pada hasil karya siswa berdasarkan kriteria yang sudah dikembangkan dalam rubrik. Pasangan

melaporkan secara naratif dan ringkas kinerja/hasil karya siswa dengan menggunakan kriteria

dalam rubrik. Pasangan juga mendiskusikan format/bentuk laporan naratif yang efektif.

5. Pengembangan gagasan untuk rencana asesmen (25 menit)

Para guru diminta untuk mengembangkan satu rencana “Asesmen Berimbang” untuk kelasnya

• Tes tertulis; kapan, apa yang paling cocok di ases dengan menggunakan tes tertulis?

• Portofolio; apa yang masuk ke dalam portofolio? Seberapa sering? Buatlah rencana apa

yang masuk dalam portofolio dan kapan dilaksanakan ?

• Rubrik; kapan rubrik paling tepat digunakan sebagai alat asesmen? Jenis tugas apa yang

akan diukur dengan satu rubrik?

• Apakah Jenis asesmen lain yang akan digunakan guru untuk membantu mengumpulkan

data mengenai kemajuan siswa?

Fasilitator menyimpulkan sesi dengan satu reviu kegiatan-kegiatan dan kesempatan peserta

untuk mengajukan pertanyaan.
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Contoh Karya Siswa – 1
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Contoh Karya Siswa – 2
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Contoh Karya Siswa – 3
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Handout/Tambahan Bacaan

Rubrik dan Tugas – Tugas Kinerja

Kurikulum berbasis kompetensi menuntut siswa mendemonstrasikan apa yang sudah mereka

pelajari dengan berbagai cara. Siswa harus mendemonstrasikan kompetensi atau kemajuan

mereka ke arah kompetensi. Hal ini tidak selalu bisa dilakukan dengan menggunakan tes tulis,

oleh karenanya  cara-cara baru untuk melakukan penilaian diperlukan.

Apa Tugas Kinerja dan Rubrik ?

Tidak seperti tes benar-salah atau pilihan ganda yang mengharuskan siswa memilih salah satu

jawaban yang tersedia, suatu penilaian kinerja menuntut siswa untuk melakukan satu tugas atau

menghasilkan sendiri jawabannya. Sebagai contoh, penilaian kinerja menulis menuntut siswa untuk

benar-benar menulis sesuatu, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan  pilihan ganda tentang

tata bahasa atau tanda baca.

Penilaian kinerja terdiri dari 2 bagian, yaitu: satu tugas  dan satu set kriteria penskoran atau

“rubrik.” Tugas itu dapat menghasilkan satu produk, kinerja, atau uraian jawaban dari satu

pertanyaan yang menuntut siswa menerapkan keterampilan berpikir.

Karena penilaian kinerja tidak mempunyai kunci jawaban seperti tes pilihan ganda, penskoran

kinerja dapat menghasilkan penilaian yang subjektif mengenai kualitas dari hasil kerja siswa. Kita

biasa melihat guru yang memeriksa tulisan siswa dan memberikan skor dengan rentang 0 sampai

10. Tetapi kita tidak mengetahui kriteria yang digunakan untuk memberi skor. Siswa tidak

mendapat informasi yang berguna tentang mengapa angka tersebut diberikan kepadanya dan

tidak ada umpan balik mengenai bagian mana dari tugas yang telah dikerjakan dengan baik dan

bagian mana yang memerlukan perbaikan.

Contoh berikut ini bukanlah rubrik karena tidak mencantumkan kriteria kinerja.

Penilaian dengan menggunakan skala di atas bergantung pada penafsiran guru mengenai istilah-

istilah seperti “cukup” atau “bagus”. Kalau siswa dinilai “cukup”, siswa, orang tuanya, atau guru

lain tidak mempunyai gambaran mengenai apa yang sudah bisa dilakukan oleh siswa tersebut,

dan apa yang belum/tidak bisa dilakukannya.

 Rubrik adalah kunci penskoran yang menggambarkan berbagai tingkat kualitas kemampuan dari

yang sempurna sampai yang kurang untuk menilai satu tugas, keterampilan, proyek, esai, laporan

penelitian, atau kinerja spesifik. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik tentang

kemajuan kerja siswa dan memberikan evaluasi yang rinci mengenai produk akhir.

Berikut adalah satu contoh rubrik untuk menilai karangan fiksi.

0

Kurang

1

Cukup

2

Bagus

3

Bagus Sekali

4

Sempurna
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Rubrik untuk karangan fiksi

Dalam contoh di bawah ini kriteria yang dinilai adalah: plot, seting, dan tokoh. Rincian untuk

kriteria tersebut adalah: siapa, apa, dimana, kapan dan mengapa dari cerita. Tabel di bawah ini

merupakan contoh dari rubrik. Dengan membahas rubrik langkah demi langkah, siswa lebih

mudah memahami standar penilaian pekerjaan mereka.

Guru dapat menentukan standar kelulusan. Misalnya, kalau ketiga kriteria ingin ditekankan guru

dapat menentukan skor 3 sebagai standar kelulusan  untuk semua kriteria. Dengan demikian,

kalau dalam salah satu kriteria siswa mendapatkan skor kurang dari tiga, maka konsep dalam

kriteria tersebut harus diajarkan kembali dan siswa harus menulis ulang cerita tersebut dengan

bimbingan khusus dari guru.

Apabila guru hanya menekankan pada salah satu konsep, misalnya pengembangan karakter/tokoh,

maka siswa harus mendapatkan minimal skor 3 untuk pengembangan karakter agar memenuhi
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standar kelulusan. Sedangkan tujuan melatih siswa untuk menuliskan ketiga komponen cerita

adalah agar siswa mendapatkan pengalaman menulis dan umpan balik untuk tugas  mendatang.

Guru perlu membahas rubrik dengan para siswa sebelum mereka memulai tugas.  Rubrik dapat

dipajangkan pada papan pajangan atau dibagikan kepada siswa. Rubrik dapat pula memfokuskan

proses belajar-mengajar melalui penekanan pada konsep-konsep kunci dan standar yang harus

dipenuhi siswa.

Semua rubrik biasanya mempunyai 2 ciri yang sama, yaitu: satu daftar kategori dan gradasi/

tingkat pencapaian. Kriteria dipilih untuk memberi pedoman belajar-mengajar. Setiap kategori

di dalam rubrik memuat acuan kinerja dan dijadikan dasar untuk menilai respon siswa. Kategori-

kategori juga memuat definisi-definisi dan contoh-contoh untuk memperjelas  makna dari setiap

tingkat. Rubrik adalah pedoman kerja untuk siswa dan guru. Idealnya, rubrik diberikan kepada

siswa sebelum tugas dilakukan agar siswa memahami kriteria yang digunakan untuk menilai hasil

kerja mereka.

Semua rubrik memiliki skala pemeringkatan. Rubrik di atas menggunakan skala pemeringkatan

empat tingkat, skala 1 untuk tingkat kinerja terendah dan skala 4 untuk tingkat kinerja tertinggi.

Tidak ada skala pemeringkatan terbaik untuk sebuah rubrik, tetapi sebaiknya menghindari rubrik

yang memiliki skala pemeringkatan lebih dari 6 tingkatan. Hal ini perlu dihindari karena skala

pemeringkatan lebih dari 6 tingkatan akan mempersulit untuk membedakan dengan jelas antar

tingkat kinerja dan mempersulit untuk mengukur perbedaan antara kriteria kinerja.

Guru menentukan skor akhir dan angka kelulusan untuk tugas kinerja. Sebagai contoh, dalam

rubrik di atas, skor maksimumnya adalah 12. Guru boleh memilih untuk mengkoversikan skor

menjadi persentase untuk nilai akhir. Beberapa skala pemeringkatan mencantumkan pesentase

untuk setiap tingkat, misalnya 1 = (50 – 59), 2 = (60 – 69), 3 = (70 – 79) 4 = (80 – 100).

Jenis penskoran ini memberikan rentang dalam setiap kriteria kinerja.

Mengapa menggunakan rubrik?

Banyak ahli pendidikan percaya bahwa rubrik meningkatkan hasil akhir siswa dan oleh karena

itu meningkatkan belajarnya. Ketika para guru menilai makalah atau proyek dengan menggunakan

rubrik, mereka dapat melihat dengan jelas dan juga mengukur kualitas produk siswa. Kalau para

siswa sudah menerima rubrik sebelum memulai tugas, mereka memahami bagaimana kinerja

mereka akan dievaluasi, dan mereka dapat menyiapkan untuk itu. Dengan mengembangkan kisi-

kisi dan memberikannya kepada para siswa, guru memberikan panduan yang diperlukan untuk

meningkatkan kualitas kerja mereka dan meningkatkan pengetahuan mereka.

Sekali rubrik sudah dibuat, rubrik dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Rubrik tersebut

dapat diubah sedikit dan digunakan untuk berbagai kegiatan berikutnya. Sebagai contoh, standar

mutu dalam rubrik karangan fiksi dapat tetap digunakan selama satu tahun ajaran. Hal yang

berubah adalah kompetensi siswa dan strategi pembelajaran guru. Oleh karena itu, guru tidak



UNIT 4 : ASESMEN  YANG BERIMBANG

P A K E T  P E L A T I H A N  470

perlu membuat rubrik baru untuk setiap kegiatan.

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh bila guru menggunakan rubrik, diantaranya:

• Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan focus, penekanan

dan perhatian pada rincian tertentu sebagai model untuk siswa,

• Siswa mempunyai pedoman yang jelas mengenai apa yang diharapkan guru,

• Siswa dapat menggunakan rubrik sebagai alat untuk mengembangkan kemampuannya,

• Guru dapat menggunakan kembali rubrik tersebut untuk berbagai kegiatan berikutnya

yang sejenis.
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Waktu : 2 jam

UNIT 5:

PENDAMPINGAN

A. Pengantar

Peningkatan kualitas KBM di SD/MI, SMP/MTs menjadi tanggung jawab guru, pengawas dan kepala

sekolah sebagai mitra kerja. Pengawas dan kepala sekolah dapat melaksanakan salah satu fungsinya

sebagai pendamping guru dalam melaksanakan KBM dengan cara memfasilitasi para guru, sehingga

guru memiliki keterampilan melakukan penilaian diri (self assessment) terhadap KBM yang telah

dialaminya.

Kegiatan pendampingan merupakan bagian kegiatan supervisi, karena fokus pendampingan adalah

membantu meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola KBM, bukan menilai guru. Kegiatan

pendampingan menjadi kewajiban pengawas dan kepala sekolah. Mereka dapat memanfaatkan

pihak lain (guru, fasilitator, orang lain yang dipandang mampu untuk menjadi mitra kerja). Kegiatan

ini dapat diujicobakan dan direviu dalam pertemuan KKG/MGMP sekolah/gugus, KKKS/MKKS

dan KKPS/MKPS. Kegiatan pendampingan dapat dilakukan oleh seorang pengawas/kepala

sekolah/guru pemandu/guru inti/andal atau, dalam bentuk tim pendampingan.

Kegiatan pendampingan yang baik dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. tahap awal (membuat kesepakatan antara guru dengan pendamping tentang fokus, waktu,

dan cara melakukan pendampingan),

2. tahap pelaksanaan (mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, pencatatan), dan

3. tahap pasca pendampingan (melakukan refleksi, konfirmasi temuan pendamping, diskusi

untuk melakukan perbaikan, dan membuat kesepakatan baru untuk pendampingan

berikutnya).

Semua tahapan dilakukan dengan prinsip: kepercayaan, kesejawatan, keterbukaan, terarah, dan

antusias.
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B. Tujuan

Setelah selesai pelatihan, peserta diharapkan:

1. mampu mengidentifikasi perbedaan kegiatan menilai kinerja guru dengan membantu

guru meningkatkan kemampuan mengelola KBM melalui self-assessment,

2. mendefinisikan peran – peran stakeholder (PS dan KS) dalam kaitannya dengan supervisi

dan   pendampingan,

3.  memperkenalkan metode pemberian umpan balik yang efektif untuk meningkatkan

kemampuan  guru berpikir kritis dan melakukan perbaikan.

C. Alat dan Bahan

1. Nara sumber

2. Video atau studi kasus

3. Tip pendampingan (power point)

4. Kertas manila (kertas plano), spidol.

D.  Langkah - Langkah

1. Pengantar dan diskusi awal (30 menit)

 Apa perbedaan antara supervisi dan pendampingan?

a) Peserta bekerja berpasangan selama 2 menit untuk mendiskusikan apa pendapat mereka

mengenai perbedaan antara supervisi dan pendampingan. Diskusikan dalam kelompok

untuk mendapatkan respon mereka.

Fasilitator memberikan definisi (slide power point) supervisi biasanya dilakukan oleh

seseorang yang mempunyai kewenangan lebih tinggi, yang mempunyai tanggung jawab

untuk mengelola program, pendampingan adalah bantuan (coaching) untuk membantu

peningkatan kinerja.
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b) Peserta diminta mendiskusikan peran supervisi dan peran pendampingan.  Dalam

kelompok peserta membuat daftar peran dan jenis kegiatan-kegiatan  yang dilakukan

masing – masing dalam tabel, dan siapa pelaksananya, misalnya :

Supervisi: mengunjungi sekolah, tugas - tugas administratif, memberikan penilaian tingkat

sekolah, mencek kehadiran dst. … (pengawas, kepala sekolah, dsb).

Pendampingan: mengobservasi pembelajaran, memberikan umpan balik, memberikan

gagasan baru, bekerja dengan guru lain, kegiatan-kegiatan KKG/MGMP, mereviu rencana

pembelajaran, (pengawas, fasilitator, guru dst).

Tuliskan pada kertas manila, diskusikan dan saling belanja.

Tekankan bahwa pengawas mempunyai 2 peran: kegiatan-kegiatan administratif dan

pendampingan. Dalam sesi ini fokusnya pada peran pendampingan, dan bagaimana

pengawas, kepala sekolah dan guru-guru sejawat dapat memberikan bantuan yang efektif

kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Apa peran pengawas dan kepala sekolah?

Peserta dibagi kelompok (tidak lebih dari 6 orang per kelompok). Setiap kelompok terdiri

dari berbagai pihak (PS, KS, guru dsb). Masing-masing kelompok mendiskusikan peran

pengawas dan kepala sekolah  dalam pelaksanaan pendampingan.

Tuliskan pada kertas manila, diskusikan, pajangkan dan saling membaca!

2. Presentasi pengalaman nara sumber (30 menit)

a) Nara sumber (pengawas) mempresentasikan kegiatannya selama ini sebagai pengawas.

Pengawas sebaiknya secara ringkas menjelaskan kegiatan – kegiatan supervisi, tetapi

fokus presentasi pada kegiatan-kegiatan pendampingan (10 menit);

b) Peserta melakukan tanya jawab dengan nara sumber untuk memperoleh hikmah (les-
son learned) untuk membantu guru dalam meningkatkan KBM, kunjungan ke kelas,

kunjungan studi, umpan balik, dan sebagainya (5 menit);

c) Dalam kelompok campuran peserta mendiskusikan bagaimana sebaiknya koordinasi

antara pengawas, kepala sekolah dan fasilitator dalam kegiatan pendampingan (15 menit).

3. Diskusi tentang pendampingan yang efektif (45 menit)

Ada dua pilihan untuk kegiatan ini. Sebaiknya kegiatan (a), penayangan video dilakukan, tetapi,

kalau tidak ada alat untuk menayangkan video, kegiatan (a) dapat diganti kegiatan (b)
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a) Penayangan video, bermain peran dan diskusi

Peserta dikelompokkan secara berpasangan. Salah satu anggota akan berperan sebagai

pengamat yang akan memberikan umpan balik kepada guru mengenai kinerjanya. Anggota

pasangan yang lain berperan sebagai guru dalam tayangan video.

Peserta melihat video praktik pembelajaran. Pengamat melakukan simulasi pendampingan

dengan pasangannya tanpa diberikan pengarahan khusus terlebih dahulu.

Setelah umpan balik, diskusikan bagaimana umpan balik diberikan, dan bagaimana umpan

balik dapat membantu guru memperbaiki pembelajaran.

b) Kalau video tidak tersedia, peserta (berpasangan) membaca studi kasus, kemudian

bermain peran untuk pendampingan, seorang berperan sebagai guru dalam studi kasus,

pasangannya berperan sebagai pendamping yang memberikan umpan balik tanpa

diberikan pengarahan  khusus terlebih dulu.

c) Peserta  kemudian diberi model 5 langkah untuk memberikan umpan balik untuk

membantu mereka meningkatkan efektivitas umpan balik dan membantu guru berpikir

secara kritis tentang pembelajarannya. Peserta membaca hand out  yang diberikan.

Fasilitator menjelaskan dan kalau perlu memberikan contoh-contoh.

Setelah memberikan waktu kepada peserta untuk membaca dan mendiskusikan ke 5

langkah, peserta mungkin ingin melihat video lagi, atau membaca studi kasus lagi. Catatlah

apa yang dilihat, artinya apa yang dilihat, bukan apa yang dirasakan. Gunakan fakta-

fakta untuk membantu memberikan umpan balik.
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Bahan Untuk Peserta

Kemudian lakukan praktik memberikan umpan balik dengan menggunakan 5 langkah

4. Diskusi pleno dan rangkuman (15 menit)

Kelompok dibagi atas dua kelompok: kelompok 1 – pengawas dan kepala sekolah, kelompok

2 – guru dan komite sekolah. Masing – masing kelompok mendiskusikan dan membandingkan

umpan balik pada keduanya. Bentuk umpan balik mana yang paling efektif untuk membuat

guru merefleksi secara kritis pembelajarannya? Mengapa ini penting?
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STUDI KASUS:

Kelas Awal : Tematik

Kejadian ini berlangsung di kelas 1 SDN Binangun Karya. Pak Hambali sedang memberikan
pelajaran sains tentang berbagai benda-benda langit dan peristiwa alam serta pengaruhnya
terhadap kehidupan manusia. Anak diajak untuk menyebutkan benda-benda langit yang
mereka kenal dan kapan benda tersebut mereka jumpai. Mereka dimintai untuk
menemukan ciri-ciri benda tersebut dan mendiskusikan kepada temannya. Setelah itu
mereka diminta untuk menggambar salah satu benda langit yang mereka pilih. Pada akhir
pelajaran anak-anak diminta untuk menceritakan gambar yang telah diberikan. Selama
kegiatan berlangsung Pak Hambali tersenyum dan memberikan komentar: “Wah, indah
sekali gambar yang kalian buat”. “Bagus, jawaban yang tepat”.
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UNIT 6 :

KKG DAN MGMP
A. Pengelolaan KKG dan MGMP
B. Praktik KKG dan MGMP Untuk

Meningkatkan PAKEM
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UNIT 6 :

KKG DAN MGMP

Waktu : 3 jam 45 menit

A. Pengelolaan KKG dan MGMP

A. Pendahuluan

Pada paket pelatihan terdahulu telah dije-

laskan bahwa salah satu kegiatan yang dila-

kukan untuk meningkatkan profesionalis-

me guru adalah pembentukan sistem pem-

binaan profesional (professional support)
yaitu melalui pembentukan gugus sekolah.

Pada setiap gugus sekolah dibentuk ke-

lompok kegiatan guru, di SD/MI disebut

Kelompok Kerja Guru (KKG) sedangkan

di SMP/MTs disebut Musyawarah Guru

Mata Pelajaran (MGMP). Kegiatan profe-

sional guru yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, meliputi: perencanaan

KBM, penguasaan materi, penguasaan PAKEM, keterampilan menggunakan sumber belajar,

pengelolaan kelas, penilaian dan penggunaan buku teks/referensi.

Pada pelatihan PAKEM 1 telah dilatihkan kepada para fasilitator tentang bagaimana mengelola

dan menyusun program KKG/ MGMP. Hasil pelatihan telah diterapkan dan selama ini kegiatan

kelompok kerja guru melalui KKG/MGMP telah berjalan. Namun pelaksanaan kegiatan ini sering

kurang menarik dan menantang serta kurang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran

di sekolah/kelas. Salah satu yang menyebabkan tidak berjalannya kegiatan KKG/MGMP adalah

karena fasilitator dan pemandu tidak dilatih.

Untuk mendorong berjalannya kegiatan KKG/MGMP maka pada pelatihan paket 4 ini peserta

pelatihan akan mengkaji/membahas kegiatan KKG/MGMP yang selama ini telah dilakukan,
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mengidentifikasi hambatan program KKG/MGMP yang telah dilaksanakan, belajar tentang KKG/

MGMP dari nara sumber yang sudah berpengalaman mengelola KKG/MGMP, serta memprak-

tikkan kegiatan KKG/MGMP yang terfokus pada pengembangan rencana pembelajaran. Dari

pelatihan ini peserta akan terampil menyusun, mengelola, dan mengevaluasi program KKG/MGMP,

terampil mendampingi guru, sehingga mendorong meningkatkan kemampuan profesional yang

berkelanjutan.

B. Tujuan

Melalui kegiatan pelatihan ini peserta diharapkan mampu:

1. terampil mengidentifikasi permasalahan dalam KKG/MGMP,

2. mengembangkan program KKG/MGMP yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan

guru,

3. terampil mengidentifikasi peran kepala sekolah, pengawas, dan guru dalam kegiatan KKG/

MGMP,

4. mengembangkan rencana simulasi KKG/MGMP.

C. Sumber, Alat, dan Bahan

1. Nara sumber

2. Program KKG dan MGMP yang sudah dilaksanakan di daerah (dibawa oleh peserta

pelatihan)

3. Contoh model pembelajaran (dapat diambil dari ‘best practice’)

4. Spidol, kertas plano, kertas HVS

5. Bahan untuk fasilitator dan peserta TOT tentang “Pengelolaan KKG dan MGMP”

6. Tayangan (power point) tentang Pengelolaan KKG/MGMP.
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D. Langkah Kegiatan

1. Pengantar (15 menit)

Fasilitator menjelaskan kepada pleno tentang topik pembahasan sesi ini yaitu tentang

pengelolaan KKG dan MGMP (permasalahan, pengalaman pelaksanaan, program, peran

pembina, dan praktik KKG/MGMP).

Selanjutnya fasilitator menjelaskan bahwa materi kegiatan KKG/MGMP pada pelatihan PAKEM

4 ini merupakan kelanjutan dari pembahasan di pelatihan PAKEM 1, yang difokuskan pada

bagaimana mengelola KKG/MGMP yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan guru sehingga

menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

2. Identifikasi permasalahan KKG dan MGMP (30 menit)

Peserta dikelompokkan menurut kabupaten/kota. Dalam kelompok kabupaten/kota peserta

dikelompokkan dalam dua kelompok kecil yaitu kelompok SD dan SMP.

Setiap kelompok peserta mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan KKG/MGMP.

Paling tidak ada empat hal yang perlu diidentifikasi oleh peserta, yaitu: (a) kegiatan apa saja

yang sudah dilaksanakan dalam KKG dan MGMP, (b) permasalahan apa yang menghambat

kemajuan KKG dan MGMP, (c) sejauh mana KKG dan MGMP yang dilaksanakan memenuhi
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harapan guru, (d) bagaimana seharusnya KKG dan MGMP dilaksanakan. Hasil identifikasi

peserta ditulis di kertas plano, didiskusikan secara singkat, dan dipajangkan.

3. Paparan nara sumber tentang KKG/MGMP (guru pemandu, pengawas yang

berpengalaman dalam KKG/MGMP) (20 menit)

Selama 10 menit nara sumber menyajikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan KKG/

MGMP di daerahnya. Hal-hal yang disajikan antara lain:

- penyusunan program KKG/MGMP,

- pengelolaan KKG (per mata pelajaran atau per kelas, kegiatannya apa, persiapan dan

pelaksanaannya bagaimana),

- pengaturan program KKG/MGMP (siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memandu,

bagaimana peran KS dan PS),

- contoh program yang bervariasi,

- pendanaan KKG/MGMP,

- kunci kiat sukses KKG/MGMP.

Setelah paparan nara sumber dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 10 menit.

4. Penyusunan program KKG dan MGMP (40 menit)

Selama 40 menit setiap kelompok berdiskusi menyusun program KKG/MGMP. Tugas setiap

kelompok adalah:

a. mengidentifikasi topik – topik yang dibahas dalam KKG/MGMP: membahas rencana

pembelajaran, mengidentifikasi sumber – sumber belajar, mengembangkan ide – ide

pembelajaran, pemanfaatan perpustakaan, dan lain – lain,

b. menentukan waktu pelaksanaan (kapan dan berapa lama),

c. mengelola KKG/MGMP: KKG kelas atau mata pelajaran,

d. menyusun program KKG/MGMP untuk 4 kali pertemuan.

Hasil diskusi kelompok ditulis di kertas plano, dipresentasikan dan dipajangkan (10 menit).

5. Identifikasi peran kepala sekolah, pengawas sekolah, guru pemandu/guru inti

dalam kegiatan KKG dan MGMP (30 menit)

Pada sesi ini peserta dipisahkan dalam dua kelompok yaitu kelompok guru serta kelompok

kepala sekolah dan pengawas.

Masing – masing kelompok secara paralel mengidentifikasi peran kepala sekolah, pengawas,

guru pemandu/guru Inti dalam memajukan kegiatan KKG/MGMP. Hasil diskusi dicatat dalam

kertas plano.
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6. Diskusi peran kepala sekolah, pengawas sekolah, guru pemandu/guru inti

dalam kegiatan KKG dan MGMP (30 menit)

Kelompok guru dan kelompok KS – PS menyajikan hasil diskusinya secara pleno. Selanjutnya

kedua kelompok berdiskusi menyepakati peran kepala sekolah, pengawas, guru pemandu/

guru inti dalam KKG/MGMP yang bernuansa kemitraan.

7. Persiapan praktik KKG dan MGMP (60 menit)

Sesuai dengan program KKG/MGMP yang telah disusun, peserta secara berpasangan memilih

topik yang akan disimulasikan dalam praktik KKG/MGMP. Setelah memilih topik peserta

menyusun skenario beserta alat/bahan yang diperlukan. Topik KKG/MGMP sangat bervariasi.

Topik yang akan dipraktikkan peserta dalam praktik KKG/MGMP adalah “mengembangkan

rencana pembelajaran” untuk topik tertentu. Topik pembelajaran yang dibahas dalam praktik

KKG/MGMP dipilih dari kurikulum atau “best practice”.

Untuk memudahkan peserta, kegiatan persiapan ini dikelola sebagai berikut (30 menit):

a. memilih topik pembelajaran yang akan dijadikan topik dalam KKG/MGMP,

b. mengembangkan skenario praktik KKG/MGMP. Alur kegiatan (skenario) KKG/MGMP

salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Pengantar: penjelasan topik KKG/MGMP

2. Berbagi pengalaman (sharing) tentang pembelajaran topik tersebut (termasuk
mendiskusikan hambatan dan solusinya)

3. Mengembangkan RP PAKEM  dari topik/kompetensi yang telah disepakati. (Termasuk
menyiapkan alat/bahan dan format penilaiannya)

4. Menyimulasikan RP PAKEM , mendiskusikan dan merevisi.
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Bahan untuk Fasilitator dan Peserta

Pengelolaan KKG dan MGMP

Pendahuluan

Dunia pendidikan adalah dunia yang terus berubah sehingga menjadi guru profesional berarti

melibatkan diri dalam proses untuk berubah dan bertumbuh menjadi guru terbaik yang secara

pribadi bisa kita capai. Proses bertumbuh itu akan lebih mudah dan bermanfaat bila kita lakukan

bersama-sama dengan guru lain. KKG dan MGMP adalah wadah kerjasama guru-guru untuk

bersama-sama belajar melalui kegiatan-kegiatan yang digagas, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

Kegiatan KKG di sekolah dasar dapat dilaksanakan oleh guru-guru dalam satu pelajaran tetapi

dapat juga antar guru kelas. Sedangkan MGMP, dilaksanakan oleh guru-guru dalam satu mata

pelajaran.

Tujuan KKG/MGMP

Salah satu tujuan KKG/MGMP adalah  meningkatkan kompetensi guru dalam merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi PAKEM.

Jadwal

Dilaksanakan setiap hari Sabtu selama 2-3 jam, atau hari lain yang disetujui oleh guru-guru dalam

gugus.

Kegiatan dalam KKG dan MGMP

Agar kegiatan KKG/MGMP bermanfaat dan tidak membosankan, pengelola KKG/MGMP

khususnya guru pemandu sebaiknya menyusun kegiatan yang bervariasi berdasarkan kebutuhan

guru. Kegiatan-kegiatan itu misalnya  membuat rencana kegiatan pembelajaran, menyusun dan

berlatih menggunakan alat/bahan pembelajaran, mendatangkan pakar, berlatih menggunakan

pendekatan pengajaran baru, membahas isu-isu pendidikan terbaru, bengkel kerja, dan lain-lain.

Persiapan KKG/MGMP

Sebelum kegiatan KKG/MGMP berlangsung, para peserta perlu menyiapkan beberapa hal antara

lain:
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a. mengadakan alat/bahan termasuk buku sumber, sesuai dengan topik,

b. membaca dan menelaah kurikulum,

c. menyusun draf rencana pembelajaran.

Pola pelaksanaan KKG/MGMP

KKG dan MGMP yang membahas tentang pembelajaran dapat menggunakan sekuensi sebagai

berikut:

1. Pendahuluan

2. Membagi (sharing) pengalaman  tentang pembelajaran pada topik yang dibahas

3. Mengembangkan RP PAKEM  dari topik yang telah disepakati. (Termasuk menyiapkan
alat/bahan dan format penilaiannya)

4. Menyimulasikan RP PAKEM , mendiskusikan dan merevisi

5. Penutup (mengidentifikasi topik, lokasi, waktu, alat/bahan, yang akan dilakukan dalam
KKG/MGMP yang akan datang)

Keterangan:

Pendahuluan

• Informasi umum,

• Informasi tentang topik KKG/MGMP.

Berbagi pengalaman tentang topik yang dibahas

• Cerita pengalaman mengajar pada topik yang dibahas

• Keberhasilan dan hambatan selama mengajar topik tersebut

• Bentuk-bentuk kegiatan dan produk yang dihasilkan siswa

• Alat/bahan/sumner yang digunakan.

Mengembangkan rencana pembelajaran

• Menyiapkan alat/bahan, mencoba percobaannya (IPA)/menelaah sumber, dlll

• Mengembangkan penilaian

• Persiapan “Peer teaching/Simulasi”.

Simulasi rencana pembelajaran

• Diskusi hasil simulasi

• Perbaikan RP.
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Penutup

• Tanya jawab

• Organisasi kegiatan yang akan datang (topik, waktu, tempat, penyelenggara).

Pengaturan tempat duduk

Dalam kegiatan KKG/MGMP tempat duduk jangan diatur seperti pengaturan tempat duduk

dalam kelas konvensional. Disarankan menggunakan pengaturan sebagai berikut:

Alternatif 1 Alternatif 2
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A. Pengantar

Agar peserta pelatihan menguasai bagaimana mengelola KKG/MGMP maka dalam pelatihan

Paket 4 peserta secara berpasangan merancang kegiatan KKG/MGMP. Kemudian peserta pelatih-

an akan mempraktikkan kegiatan KKG di gugus dan MGMP di SMP/MTs. Oleh sebab itu semua

guru di suatu gugus diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan KKG/MGMP.

Kegiatan yang dilakukan dalam KKG/MGMP sangat bervariasi, misalnya mengembangkan RP,

mengembangkan penilaian, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, mengelola kelas, keterampilan

bertanya, dan lain-lain. Dalam pelatihan ini tidak semua variasi kegiatan tersebut dipraktikkan

oleh peserta.

Tujuan utama kegiatan KKG/MGMP adalah meningkatkan kemampuan guru dalam merencana-

kan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran PAKEM. Oleh sebab itu dalam pelatihan ini

peserta akan mempraktikkan satu model kegiatan KKG/MGMP yaitu Mengembangkan

Rencana Pembelajaran .

B. Tujuan

Melalui  kegiatan ini, peserta diharapkan mampu:

1. melakukan praktik mengelola kegiatan KKG/MGMP yang telah diprogramkan,

2. mengevaluasi pelaksanaan KKG/MGMP dan mengembangkan KKG/MGMP  secara

berkelanjutan,

3. menguasai keterampilan memandu KKG dan MGMP.

Waktu : 7 jam 25 menit

B. Praktik KKG dan MGMP
Untuk Meningkatkan PAKEM
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C. Sumber, Alat, dan Bahan

1. Guru-guru SD dalam satu atau dua gugus,

Kegiatan KKG akan dilaksanakan menurut mata pelajaran, dengan pembagian sebagai

berikut: Guru kelas 1 dan 2 mengikuti KKG kelas awal,  Guru kelas III mengikuti KKG

Matematika, Guru kelas IV mengikuti KKG bahasa Indonesia, Guru kelas V mengikuti

KKG IPS, dan guru kelas VI mengikuti KKG IPA.

2. Guru SMP  dari satu atau dua SMP (khusus guru mata pelajaran IPA, IPS, Matematika,

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris),

Kegiatan MGMP di laksanakan di SMP/MTs yang ditunjuk. Seluruh guru mata pelajaran

yang ditunjuk, diundang mengikuti kegiatan MGMP di lokasi yang telah ditetapkan.

3. Model pembelajaran beserta alat/bahan,

4. Kurikulum,

5. Spidol, kertas plano, kertas hvs, dll.

D. Langkah Kegiatan KKG dan MGMP

1. Pengantar (5 menit)

Peserta TOT (fasilitator KKG/MGMP) menjelaskan kepada guru (peserta KKG/MGMP)

tentang topik KKG/MGMP saat ini yaitu menyempurnakan/mengembangkan rencana

pembelajaran. ................... (perlu dicatat bahwa fasilitator jangan menjelaskan konsep KKG/MGMP).
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2. Berbagi Pengalaman tentang Pembelajaran pada Topik yang Dibahas (15

menit)

Pada umumnya guru sudah berpengalaman dalam membelajarkan topik-topik/kompetensi

dalam kurikulum. Selama 15 menit setiap guru menyajikan pengalamannya dalam

membelajarkan topik yang sedang dibahas. Fokus dari berbagi pengalaman ini adalah mengambil

aspek-aspek PAKEM yang akan digunakan dalam pengembangan RP pada sesi berikutnya.

3. Diskusi Menyempurnakan/Menyusun Rencana Pembelajaran (40 menit)

Jika guru sudah memiliki RP maka kegiatannya adalah menyempurnakan RP tetapi jika belum

memiliki RP Guru peserta KKG/MGMP menyusun rencana pembelajaran dengan dipandu

oleh fasilitator KKG/MGMP.

Langkah-langkah kegiatan dalam sesi ini: peserta menyetujui skenario PAKEM yang akan di

kembangkan (skenario dapat juga diambil dari ‘best practice’), menyiapkan alat bantu belajar/

mengajar, lembar kerja, dan bahan ajar (misalnya bahan bacaan) jika diperlukan. Sebaiknya

setiap kelompok mengembangkan satu RP yang merupakan kesepakatan semua peserta.

4. Simulasi Rencana Pembelajaran (80 menit)

Pelaksanaan simulasi dilakukan dengan cara salah satu peserta KKG/MGMP menjadi guru di

depan peserta lain yang ada dalam kelompoknya. (Simulasi tidak perlu dilakukan untuk semua

rencana yang telah disiapkan karena waktunya terbatas (20-30 menit). Tetapi yang penting

peserta/pengamat agar mengamati proses simulasi terutama dari segi sejauh mana

pembelajarannya sesuai dengan ciri-ciri PAKEM.

Setelah simulasi dilanjutkan dengan perbaikan rencana pembelajaran.

Pada satu jam sebelum sesi Ssimulasi Rencana Pembelajaran ini selesai, ketika peserta KKG/

MGMP masih menyiapkan praktik mengajar, Kepala Sekolah dan Pengawas dikumpulkan

dalam kelompok tersendiri untuk berdiskusi tentang apa yang akan dilakukan selama

melakukan pendampingan kepada guru yang mengajar.

5. Praktik Mengajar (120 menit)

Guru melaksanakan praktik mengajar di sekolah masing-masing dan didampingi oleh Kepala

Sekolah, Pengawas, dan Fasilitator.

6. Diskusi dan Refleksi Hasil Praktik Pembelajaran (90 menit)

Selesai praktik mengajar, guru, pengawas, Kepala Sekolah, Fasilitator KKG melakukan diskusi

dan refleksi di tempat KKG/MGMP (atau ditempat sekitar tempat praktik).

Rencana pembelajaran dan hasil karya siswa ditempel di kertas plano untuk dibawa ke

tempat pelatihan. (Karya siswa akan digunakan dalam sesi Penilaian).
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7. Penutup (5 menit)

Peserta KKG/MGMP merencanakan program KKG/MGMP yang akan datang (topik, lokasi,

waktu, alat/bahan, penyelenggara, dll).

Fasilitator KKG/MGMP menutup kegiatan KKG/MGMP.

8. Evaluasi dan Refleksi Praktik KKG/MGMP (90 menit)

Setelah kegiatan praktik KKG/MGMP selesai, peserta kembali ke tempat pelatihan. Kegiatan

selanjutnya adalah diskusi dan refleksi untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan

KKG/MGMP. Dan selanjutnya dilakukan pengambilan simpulan dari keseluruhan isi sesi

tentang  pelaksanaan KKG/MGMP.
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