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Upaya meningkatkan mutu pembelajaran, memerlukan komitmen yang kuat dari
berbagai pihak terutama lembaga penyelenggara program penyiapan calon guru (LPTK).
Agar LPTK mampu menghasilkan guru yang memiliki kompetensi seperti yang
dipersyaratkan dalam standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud 49 tahun 2014),
mensyaratkan selain tersedianya kurikulum, sistem pelaksanaan program pengalaman
lapangan (PPL) dan Laboratorium Penguatan Pengalaman Empirik (Microteaching) yang
memadai, tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai, tetapi juga perlu
didukung oleh tenaga akademik (dosen) yang memadai. Sasaran akhir dari itu semua
adalah agar LPTK mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang tinggi,
memiliki dasar untuk pengembangan pembelajaran yang kuat untuk menjadi guru yang
profesional serta mampu menjadi agen pembelajaran (Permendikbud RI no 73 Tahun 2013
tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi).
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan Bandung sebagai
LPTK yang mendapat amanah dalam pelaksanaan program peningkatan mutu
pembelajaran melalui Lesson Study dari Kemenristek Dikti, dengan judul Peningkatan
Profesionalitas Dosen melalui Implementasi Lesson Study dengan Pendekatan
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) telah berjalan dengan baik.
Lesson study sudah diperkenalkan di FKIP Universitas Pasundan selama satu
semester tahun akademik 2017-2018 ini pada beberapa mata kuliah binaan dari 3 program
studi yaitu program studi pendidikan ekonomi, program studi pendidikan biologi, dan
program studi pendidikan guru dan sekolah dasar yang masing-masing program studi yang
terlibat dalam lesson study mengahsilkan perangkat pembelajaran berupa chapter design,
lesson design dengan pendekatan TPACK dan perangkat pembelajaran (lember kerja,
media pembelajaran), 15 dosen model dan 15 observer diluar dari dosen model, serta
melakukan diseminasi dilingkungan FKIP Unpas dan publikasi dari proses lesson study
yang terdidiri dari sosialisasi dan workshop, open lesson, do, see hal ini sudah termonitor
dan terevaluasi. Kegiatan Lesson Study sangat potensial untuk mendorong banyak pihak
melakukan hal yang terbaik dalam meningkatkan kualitas perkuliahan dan mampu
meningkatkan motivasi berprestasi pada mahasiswa.
Walaupun belum seluruh program studi dilingkungan FKIP melakukan Lesson
study, FKIP Unpas tetap berupaya untuk komitmen menjadikan proses pembelajaran yang
dikehendaki Lesson study bagaimana caranya, kedepan menjadi karakteristik atau
keunggulan bagi FKIP Unpas. Dan hal ini diperkuat dengan melakukan deklarasi tim
penggerak lesson study for learning community. Melalui program perluasan Lesson Study
yang dirancang secara berkelanjutan ini diharapkan profesionalitas dosen/guru dapat
dibina dan ditingkatkan, sehingga pada gilirannya harapan peningkatan mutu pendidikan
dapat terwujud.
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KATA PENGANTAR

Berbagai

inovasi

pembelajaran

yang

telah

berhasil

diidentifikasi

dan

dikembangkan melalui kegiatan Lesson Study, maka sebagai konsekuensi dari pengalaman
praktis LPTK tersebut, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan
Bandung merasa perlu untuk ikut memperkuat dan menyebarluaskan program ini melalui
hibah yang ditawarkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia. Kami telah berusaha menyusun proposal ini sebaik mungkin sekemampuan
kami dengan mengikuti panduan penyusunan proposal yang dikeluarkan oleh Direktorat
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Keme Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia Tahun 2017.
Laporan ini terdiri dari tiga bab, yaitu Bab I Pendahuluan, yang berisi latar
belakang, sasaran program dan dampak yang diharapkan, Bab II Realisasi pelaksanaan,
Bab III Pemanfaatan Anggaran, Bab IV Hasil dan Pembahasan, Bab V Kesimpulan dan
Rekomendasi. Dalam usulan program, kami menyesuaikan dengan format dan ketentuan
yang diminta dan disyaratkan oleh panduan. Selain itu juga kami telah melampirkan
berbagai persyaratan yang diminta dalam panduan penyusunan laporan.
Kami berharap laporan ini dapat diterima dengan baik oleh Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia ti untuk dapat dipertimbangkan sebagai usulan yang didanai. Atas perhatian dan
kesempatannya kami ucapkan terima kasih.
Bandung, 15 November 2017

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Untuk meningkatkan mutu guru, memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai
pihak terutama lembaga penyelenggara program penyiapan calon guru (LPTK). Agar
LPTK mampu menghasilkan guru yang memiliki kompetensi seperti yang dipersyaratkan
dalam standar nasional pendidikan tinggi (Permendikbud 49 tahun 2014), mensyaratkan
selain tersedianya kurikulum, sistem pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL)
dan Laboratorium Penguatan Pengalaman Empirik (Microteaching) yang memadai,
tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai, tetapi juga perlu didukung
oleh tenaga akademik (dosen) yang memadai. Sasaran akhir dari itu semua adalah agar
LPTK mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang tinggi, memiliki
dasar untuk pengembangan pembelajaran yang kuat untuk menjadi guru yang profesional
serta mampu menjadi agen pembelajaran (Permendikbud RI no 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi).
Disamping itu, menguatnya era globalisasi semua orang dimanjakan oleh triliunan
informasi, guru profesinal tentu proaktif dalam mengejar informasi, mengolahnya dengan
filter yang positif, kemudian menyuguhkan kepada anak hal-hal yang positif, konstruktif,
dan visioner bagi masa depan mereka yang penuh tantangan, gejolak, dan dinamika
transformatif. Kalau tidak, maka guru profesional akan kehilangan wibawa dimata anak
didiknya yang sudah “berkelana” ke mana-mana dalam menyerap informasi dan
pengetahuan. Jarang guru yang berani keluar dari pola pengajaran tradisional menuju pola
pengajaran yang demokratis, interaktif, dialogis dan partisipatif. Padahal guru, berfungsi
sebagai motivator, inspirator, dan fasilitator pengembangan potensi peserta didik.
Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu tugas utama dosen,
dan pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk membelajarkan
siswa bagaimana belajar. Berdasarkan kajian observasi awal yang dilakukan di
lingkungan FKIP UNPAS masih sering ditemui adanya kecenderungan gaya mengajar
yang meminimalkan keterlibatan mahasiswa karena dosen cenderung mengajar kurang
dapat memilih model pembelajaran yang tepat, dominasi dosen dalam proses
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pembelajaran menyebabkan kecenderungan mahasiswa lebih bersifat pasif sehingga
mereka lebih banyak menunggu sajian dosen dari pada mencari dan menemukan sendiri
pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan.
Evaluasi dan refleksi yang diberikan kepada mahasiswa kurang menantang dan
bermakna, yang mengakibatkan mahasiswa menjadi pasif dan kurang bersemangat untuk
mengerjakan tugas-tugas, dan umpan balik serta koreksi dari dosen jarang diterapkan
sehingga aktivitas mental mahasiswa dalam membantu memecahkan masalah, membuat
keputusan, atau memenuhi rasa keingintahuan belum optimal. Dan hanya mengedepankan
kemampuan berpikir dasar (lower order thinking) yang menggunakan kemampuan
terbatas pada hal-hal rutin dan bersifat mekanis, misalnya menghafal dan mengulangulang informasi yang diberikan sebelumnya.
Peran

dunia

pendidikan

senantiasa

harus

dinamis

dan

tanggap

dalam

menghadapi dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada Bangsa Indonesia.
Untuk menjadi seorang guru, maka calon guru harus menempuh jenjang pendidikan
keguruan, diantaranya dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan TenagaKependidikan
(LPTK). Beberapa masalah yang dialami oleh para calon guru dalam proses pembelajaran
adalah masalah relevansi, suasana akademik, managemen internal, dan masalah efisiensi
dan produktivitas. Masalah relevansi meliputi relevansi kurikulum LPTK dengan sekolah,
jumlah sks yang ditempuh terlalu banyak, ada materi kuliahyang tumpang tindih atau
berulang, penyelesaikan studi menjadi lama. Untuk dapat menghadapi tantangan
pembangunan dan globalisasi, peran duniapendidikan senantiasa harus dinamis dan
tanggap dalam menghadapi dan mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi pada Bangsa
Indonesia belakangan ini. Metode mengajar dan media yang digunakan oleh dosen
ditanggapi berbeda oleh para calon guru. Pada umumnya metode pembelajaran sudah
dilaksankan dengan baik, namun masih ada sebagian dosen yang belum memvariasikan
metode mengajarnya. Metode pembelajaran cenderung didominasi oleh metode ceramah
dan media pembelajaran tidak digunakan secara optimal. Akibatnya proses pembelajaran
telah menyebabkan alur komunikasi sebagian besar berlangsung satu arah dan
menyebabkan kebosanan di kalangan mahasiswa.
Upaya-upaya ini tentunya harus juga mulai dilakukan di tingkat Sekolah dan pada
tingkat Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di segala bidang. Berdasarkan
pada kebijakan nasional dalam bidang kependidikan, yakni pemerataankesempatan
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belajar, peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan. Faktor ini penting sekali
untuk diperhatikan mengingat bahwa PPL merupakan titik kulminasi dari seluruh program
pendidikan yang telah dialami dan dihayati oleh mahasiswa di LPTK (Rachman, 2001).
Dengan demikian untuk menentukan solusi dari masalah-masalah yang muncul perlu
dilakukan identifikasi dan pengklasifikasian masalah-masalah tersebut serta upaya
solusinya.
Sebagai fokus kajian permasalahan pada tulisan ini adalah bagaimana bentuk
permasalahan yang dialami oleh calon guru ketika menempuh pendidikan di LPTK dan
ketika melaksanakan PPL, dan bagaimana solusi yang perlu dilakukan. Proses
pembelajaran yang dialami oleh seorang calon guru merupakan tahap pemberian bekal
pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang guru. Dalam pelaksanaannya
beberapa masalah yang timbul. Mengacu kepada hibah-hibahpeningkatan mutu di
perguruan tinggi maka masalah-masalah tersebut dikelompokkan dalam lima kelompok,
yaitu masalah-masalah yang menyangkut relevansi, atmosfir akademik, managemen
internal, keberlanjutan, dan efisiensi dan produktifitas.

B. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan keprofesionalan dosen melalui Lesson
Study dengan pendekatan saintifik ini, secara khusus dirinci sebagai berikut.
1. Meningkatkan pemahaman dosen FKIP Unpas mengenai konsep, prinsip, dan praktik
Lesson Study dengan pendekatan saintifik.
2. Meningkatkan keterampilan dosen dalam melaksanakan Lesson Study agar memiliki
kompetensi yang memadai sehingga keprofesionalannya menjadi meningkat.
3. Meningkatkan kolegialitas antardosen dalam membelajarkan mahasiswa melalui tukar
pengalaman dalam kegiatan Lesson Study dengan pendekatan saintifik.
4. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tugas perkuliahan oleh dosen (iklim
keterbukaan, tanggungjawab, kerja terencana dan terevaluasi).
5. Membangun komunitas belajar antardosen, antarmahasiswa, dan antara mahasiswa
dengan dosen di FKIP Unpas sehingga tumbuh budaya akademik di lingkungan
kampus.
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6. Meningkatkan kemampuan belajar mahasiswa di Program Studi Pendidikan di
lingkungan FKIP Unpas terutama dalam aspek kognitif tingkat tinggi dan aspek
afektif.
7. Meningkatkan upaya pemenuhan hak belajar setiap mahasiswa.
8. Menemukan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik untuk mahasiswa
sehingga mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
9. Meningkatkan penulisan artikel ilmiah dari hasil pengembangan pembejaran melalui
Lesson Study dengan pendekatan saintifik.
10. Mendiseminasikan hasil-hasil kegiatan Lesson Study ke Program Studi di luar FKIP
Unpas agar dapat diimplementasikan.
11. Mengimplementasikan kegiatan Lesson Study dengan pendekatan saintifik di sekolah
maupun lainnya.

C. Sasaran
Sasaran program kegiatan Lesson study ini adalah dosen-dosen program studi dan
mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas lain di
lingkungan Universitas Pasundan, serta sekolah mitra.

D. Hasil dan Dampak yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari program perluasan Lesson Study di FKIP Unpas ini
adalah sebagai berikut.
1. Meningkatkan keprofesionalan dosen dengan dilaksanakannya Lesson Study dengan
pendekatan saintifik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpas.
2. Teridentifikasinya permasalahan pembelajaran serta alternatif solusinya melalui
keterlibatan sejumlah dosen di FKIP Unpas dalam kegiatan Lesson study dengan
pendekatan saintifik. Hal tersebut dapat menjadi input sangat berharga bagi upaya
peningkatan kualitas pendidikan calon guru di kedua program studi yang diusulkan.
3. Ditemukannya berbagai model pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang sesuai
dengan tuntutan kurikulum dan permasalahan pembelajaran di FKIP Unpas
berdasarkan pada kondisi mahasiswa/siswa dan lingkungan kampus melalui
pemanfaatan perangkat pembelajaran berbasis hands-on activity, minds-on activity,
daily life dan local material.
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4. Meningkatnya kemampuan belajar mahasiswa/siswa di FKIP Unpas terutama dalam
aspek kognitif tingkat tinggi dan aspek afektif.
5. Meningkatnya pemenuhan hak belajar setiap mahasiswa/siswa dalam memperoleh
pembelajaran bermutu.
6. Terbangunnya komunitas profesional antardosen, antardosen dan mahasiswa, antar
dosen dan guru, dan antar guru dalam rangka pengembangan budaya belajar yang
berkelanjutan.
7. Terbangunnya komunitas belajar antardosen, antarmahasiswa, dan antara mahasiswa
dengan dosen yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi
akademik dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran di FKIP Unpas dan Unpas
pada umumnya.
8. Terbentuknya jejaring belajar antar perguruan tinggi untuk mengembangkan
keprofesionalan dalam bidang masing-masing.
9. Disosialisasikan/dideseminasikannya Lesson Study ke Fakultas lain di Universitas
Pasundan dan Fakultas di Perguruan Tinggi lain.
10. Terpublikasikannya hasil-hasil pengembangan pembelajaran melalui Lesson Study.
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BAB II
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM

Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran melalui Lesson Study for Learning
Community (LSLC) di lingkungan FKIP Universitas Pasundan adalah untuk meningkatkan
mutu proses pembelajaran melalui terbangunnya komunias belajar profesional para dosen.
Proposal LSLC dibuat berdasarkan keinginan yang kuat untuk meningkatkan mutu
pembelajaran di lingkumgan FKIP Universitas Pasundan dengan menerapkan Lesson
Study berbasis Technological Pedaogical And Content Knowledge (TPACK). Secara lebih
rinci kegiatan Lesson Study ini telah dilaksanakan sebagai berikut:
1. Bimbingan teknis LSLC Surabaya
A.

Waktu dan Tempat Kegiatan
Bimbingan teknis LSLC dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 19 – 21
Mei 2017.

B.

Agenda dan Uraian Kegiatan
Tim LSLC mengikuti penjelasan teknis dalam penyusunan Rencana
Implementasi Program (RIP) dan Term Of Reference (TOR) yang didampingi
oleh Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si. sebagai Reviewer LSLC dengan beberapa
kegaitan diantaranya yaitu:
1) Sosialisasi dan Workshop Lesson Study Bagi Dosen FKIP Unpas
2) Workshop Penyusunan Chapter Lesson dan Lesson Design
3) Pelaksanaan Open Lesson dan Refleksi masing-masing 5 Matakuliah
4) Bimbingan Teknis Open Lesson
5) Publikasi Artikel Berdasarkan Hasil Temuan (best practice)
6) Manajemen Program Lesson Study
Pada tanggal 20 Mei 2017 Tim LSLC FKIP Universitas Pasundan
Bandung

melakukan nego costing atau negosiasi pembiayaan berdasarkan

kegaitan yang terdapat diRIP dan TOR yang diberikan melalui Hibah
Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui LSLC berupa kegiatan yang dilakukan
selama 1 (satu) tahun program bersama Reviewer LSLC.
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C.

Mekanisme Pelaksanaan
Selama 1 tahun pelaksanaan Lesson Study for Learning Community di
lingkungan FKIP Universitas Pasundan, akan dilakukan banyak aktifitas yang
melibatkan 3 Program Studi, yaitu Program Studi Pendidikan Ekonomi, Program
Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Pelaksanaan lesson study diantaranya yaitu:
1) Penyusunan chapter design, lesson design, dan perangkat pembelajaran
dengan

pendekatan

TPACK

yang

dilakukan

bersama

dan

didiskusikan/dibahas dalam KBK (Plan),
2) Dosen mata kuliah dalam KBK yang sama mendiskusikan alat, media,
teknologi, dan perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam
pelaksanaan perkuliahan yang sesuai RPS yang telah dibuat, serta pedoman
observasi bagi observer dalam pelaksanaan (Do) Lesson Study. Media yang
dikembangkan berupa: bahan tayang, handout, diktat, lembar kegiatan
mahasiswa, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang
tepat, serta alat dan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar.
3) Mengimplementasikan chapter design, lesson design dan perangkatnya hasil
diskusi dosen KBK dalam perkuliahan oleh seorang dosen model yang
disepakati, sementara dosen-dosen lainnya mengobservasi (Do). Observasi
difokuskan pada kegiatan belajar mahasiswa, karena subjek pembelajaran
adalah mahasiswa. Tim dokumentasi mengambil gambar/foto dan video yang
digunakan sebagai bahan diskusi pada saat refleksi.
4) Melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung (See).
Pada kegiatan refleksi, kesempatan pertama diberikan kepada dosen model
untuk menyampaikan kesan-kesan dan hambatan dalam melaksanakan
rencana. Selanjutnya dosen-dosen lain (observer) mengemukakan hasil-hasil
observasi disertai analisisnya (didasarkan pada fakta, bukan hanya
teori/opini) untuk perbaikan rencana perkuliahan yang telah disusun atau
sebagai pertimbangan untuk menyusun rencana perkuliahan berikutnya.
5) Melaksanakan

Do dan See selanjutnya untuk masing-masing RPS pada

setiap KBK di Program Studi. Kegiatan ini dijadwalkan seminggu dua kali
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sekali disesuaikan dengan jadwal perkuliahan reguler, sehingga dalam satu
semester dapat dilakukan tiga siklus.
D.

Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
Pelaksanaan Lesson Study for Learning Community di lingkungan FKIP
Universitas Pasundan di damping oleh Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si sebagai
narasumber, dengan melibatkan 3 (tiga) Program Studi yaitu Prodi Pendidikan
Ekonomi sebanyak 5 matakuliah dan 5 dosen, Prodi Pendidikan Biologi sebanyak
5 matakuliah dan 5 dosen, dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah dasar sebanyak 5
matakuliah dan 5 dosen. Dengan observer dari masing-masing program studi
sebanyak 5 observer. Dan dengan melibatkan panitia sebanyak 3 orang.

2. Sosialisasi dan Workshop Lesson Study For Learning Community bagi Dosen Prodi
Pend. Biologi, Pend. Ekonomi, dan PGSD FKIP Universitas Pasundan
A.

Waktu dan Tempat Kegiatan
Sosialisasi dan Workshop Lesson Study For Learning Community bagi Dosen
Prodi Pend. Biologi, Pend. Ekonomi, dan PGSD FKIP Universitas Pasundan
dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Juni 2017. Yang bertempat di gedung FKIP
Universitas Pasundan lantai 3 ruang 327 dan ruang 328.

B.

Agenda dan Uraian Kegiatan
Sosialisasi dan Workshop Lesson Study For Learning Community bagi Dosen
Prodi Pend. Biologi, Pend. Ekonomi, dan PGSD FKIP Universitas Pasundan.

C.

Mekanisme Pelaksanaan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada sosialisasi dan lokakarya ini
antara lain:
1) Sosialisasi dan workshop untuk memahami prinsp-prinsip lesson study
2) Simulasi/praktek lesson study
3) Penyusunan rencana lesson study selama satu semester.

D.

Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si sebagai narasumber dalam pelaksanaan
sosialisasi dan Workshop Lesson Study For Learning Community bagi Dosen
Prodi Pend. Biologi, Pend. Ekonomi, dan PGSD FKIP Universitas Pasundan.
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kegiatan ini, dihadiri oleh 30 dosen dilingkungan FKIP Universitas Pasundan.
dengan panitia sebanyak 3 orang.

3. Workshop Penyusunan Chapter and Lesson Design Prodi Pend. Biologi, Pend.
Ekonomi dan PGSD.
A.

Waktu dan Tempat Kegiatan
Pelaksanaan tanggal 13 - 14 Oktober 2017, yang bertempat di gedung FKIP
Universitas Pasundan lantai 3 ruang 327 dan ruang 328.

B.

Agenda dan Uraian Kegiatan
Menyusun Chapter and Lesson Design bagi Prodi Pend. Biologi, Pend. Ekonomi
dan PGSD.

C.

Mekanisme Pelaksanaan
Penyusunan Chapter and Lesson Design bagi Prodi Pend. Biologi, Pend.
Ekonomi dan PGSD dengan dosen KBK dalam perkuliahan oleh seorang dosen
model yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama yang didampingi
oleh Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si. Dosen yang terlibat dari masing-masing
Program Studi membuat Chapter and Lesson Design.

D.

Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
Narasumber : Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.
Peserta

: 15 Dosen dari 3 Program Studi (5 dosen x 3 Prodi)

Panitia

: 3 Orang

4. Pelaksanaan Open Lesson (3 siklus) program Hibah Lesson Study For Learning
Community berbasis Technological Pedagogical And Content Knowledge.
A.

Waktu dan Tempat Kegiatan
Pelaksanaan siklus I tanggal 18 Oktober 2017, Siklus II tanggal 25 Oktober 2017,
Siklus III tanggal 8 November 2017. Tempat kegiatan di Gedung FKIP Lantai 2
Ruang Laboratorium Biologi dan Lantai 3 Ruang 327 dan ruang 328.

B.

Agenda dan Uraian Kegiatan
Pelaksanaan Open Lesson (3 siklus), Mengimplementasikan chapter design,
lesson design dan perangkatnya hasil diskusi dosen KBK dalam perkuliahan oleh
seorang dosen model yang disepakati, sementara dosen-dosen lainnya
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mengobservasi (Do). Observasi difokuskan pada kegiatan belajar mahasiswa,
karena subjek pembelajaran adalah mahasiswa. Tim dokumentasi mengambil
gambar/foto dan video yang digunakan sebagai bahan diskusi pada saat refleksi.
C.

Mekanisme Pelaksanaan
1) Implementasi lesson study dalam perkuliahan berdasarkan lesson plan/RPS
yang telah dibuat sebelumnya dengan diobservasi oleh anggota tim lesson
study dan observer lain.
2) Diskusi refleki untuk melihat kelebihan dan kekurangan open lesson yang
telah dilaksanakan berdasarkan observasi dari observer yang bersangkutan.

D.

Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
Narasumber : Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.
Peserta

: 15 Dosen Model dan 15 Observer.

5. Pendampingan open Lesson Program Hibah Lesson Study For Learning Community
berbasis Technological Pedaogical And Content Knowledge.
A. Waktu dan Tempat Kegiatan
Pelaksanaan 31 Oktober 2017, bertempat di Gedung FKIP Lantai 2 Ruang
Laboratorium Pendidikan Ekonomi.
B. Agenda dan Uraian Kegiatan
Pendampingan open Lesson Program Hibah Lesson Study For Learning
Community berbasis Technological Pedaogical And Content Knowledge diikuti
oleh Dosen FKIP Unpas berjumlah 30 orang, yang berasal dari 6 Prodi di
lingkungan FKIP Unpas Bandung. Yang menjadi fokus ilmplementasi Lesson
study: Prodi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah
Dasar.
C. Mekanisme Pelaksanaan
1) Pendampingan workshop dan implementasi lesson study dalam perkuliahan
berdasarkan lesson plan/RPS yang telah dibuat sebelumnya dengan sebanyak
dua kali tiap Program Studi.
2) Diskusi refleki untuk melihat kelebihan dan kekurangan open lesson yang telah
dilaksanakan berdasarkan observasi dari observer yang bersangkutan.
D. Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
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Narasumber

: Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.

Peserta

: 30 Orang.

Panitia

: 3 Orang

6. Publikasi artikel berdasarkan hasil temuan (best practices) dari LSLC dalam kegiatan
Seminar Nasional dan Internasional dan Publikasi dalam Jurnal Nasional/Internasional.
A. Waktu dan Tempat Kegiatan
14-16 September 2017
B. Agenda dan Uraian Kegiatan
Publikasi artikel berdasarkan hasil temuan (best practices) dari LSLC dalam
kegiatan Seminar Internasional dan Publikasi di Universitas Hamzanwadi
Lombok-NTB.
C. Mekanisme Pelaksanaan
1) Mendokumentasikan kegiatan lesson study dalam bentuk fortofolio perangkat
pembelajaran untuk setiap mata kuliah yang digunakan untuk lesson study.
2) Menulis artikel ilmiah hasil pengembangan pembelajaran melalui LSLC.
3) Mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah.
4) Menyelenggarakan/berpartisipasi dalam forum ilmiah untuk exchange of
experience antar LPTK yang sudah melakukan kegiatan lesson study.
D. Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
Narasumber

: Prof. Chistine Lee; Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Peserta

: 3 Orang.

7. Seminar best practices dari LSLC di Fakultas
A. Waktu dan Tempat Kegiatan
Pelaksanaan Tanggal 14 November 2017, bertempat di Aula Pascasarjana Unpas
Lt, 6 Jl. Sumatera No. 41 Bandung.
B. Agenda dan Uraian Kegiatan
Seminar best practices dari LSLC di Fakultas
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C. Mekanisme Pelaksanaan
Pemateri utama dari Kemristek Dikti

yaitu Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.

dengan materi peningkatan kualitas pembelajaran melalui lesson study for learning
community. Yang dilanjutkan diskusi panel Best practice pelaksanaan LSLC Unpas
oleh 3 Program studi sebagai informasi dan penguatan kepada seluruh dosen FKIP
Unpas untuk melakukan lesson study dalam perkuliahan. Dan kegitan seminar ini
dilakukan pula pendeklarasian Tim Penggerak lesson Study for Leaning
Community.
D. Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
Narasumber

: Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.

Peserta

: 60 Orang.

Panitia

: 3 Orang

8. Seminar Internasional untuk Exchange of Experience antar LPTK di Lombok
A. Waktu dan Tempat Kegiatan
Tanggal 14-16 September 2017, bertempat di Universitas Hamzanwadi LombokNTB.
B. Agenda dan Uraian Kegiatan
Seminar Internasional untuk Exchange of Experience antar LPTK di Lombok.
C. Mekanisme Pelaksanaan
5) Mendokumentasikan kegiatan lesson study dalam bentuk fortofolio perangkat
pembelajaran dan DVD untuk setiap mata kuliah yang digunakan untuk lesson
study.
6) Menulis artikel ilmiah hasil pengembangan pembelajaran melalui LSLC
minimal 1 artikel.
7) Mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah.
8) Menyelenggarakan/berpartisipasi dalam forum ilmiah untuk exchange of
experience antar LPTK yang sudah melakukan kegiatan lesson study.
D. Unsur yang Terlibat (Narasumber, Peserta dan Panitia)
Narasumber

: Prof. Chistine Lee; Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Peserta

: 3 Orang
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9. Pendokumentasian Kegiatan dan Penyusunan Laporan Akhir
A. Waktu dan Tempat Kegiatan
Tanggal 1 – 15 November 2017, bertemoat di Gedung FKIP Unpas No 6-8 Jl.
Tamansari Bandung
B. Agenda dan Uraian Kegiatan
Pendokumentasian Kegiatan dan Penyusunan Laporan Akhir
C. Mekanisme Pelaksanaan
Kegiatan pendokumentasian segala kegiatan lesson study meliputi (teaching
material yang terdiri dari: Silabus, RPS, bahan ajar, LKM, media pembelajaran
elektronik, dan instrument assesmen),

Film pembelajaran, dan lain-lain serta

mengemasnya dalam bentuk Portofolio Perangkat Perkuliahan yang dilengkapi
dengan DVD untuk setiap mata kuliah yang digunakan untuk lesson study
D. Unsur yang Terlibat
Unsur yang terlibat dalam kegiatan penyusunan pelaporan akhir yaitu 3 Program
Studi (Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Biologi, dan Prodi PGSD).
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BAB III
PEMANFAATAN ANGGARAN

A. SUMBER DANA HIBAH
N
O.
1

KEGIATAN /
MATA
KEGIATAN
ANGGARAN
Sosialisasi dan
Workshop Lesson
Study For Learning
Community bagi
Dosen Prodi Pend.
Biologi, Pend.
Ekonomi, dan
PGSD FKIP
Universitas
Pasundan
Jasa Profesi,
Uang Harian
dan Honor
Jasa Profesi
Narasumber
a.
Tim LSCS
DIKTI
Jasa Profesi
b.
Moderator
Uang Harian
Peserta
c.
Workshop (3
hari x 30 org)
Honor Panitia
d. Workshop (3
hari x 3 org)
Belanja
Bahan
ATK dan
a. bahan habis
pakai
Seminar KIT
b. (3 Prodi x 5
MK x 2 org)
Spanduk,
c. dekorasi,
poster

VOLUME

BIAYA
SATUAN

JUMLAH
BIAYA

SUMB
ER

1 org

3 3

300.000,00

2.700.000,00

Hibah

1 org

3 3

150.000,00

1.350.000,00

Hibah

30 org

3

hari

150.000,00

13.500.000,00

Hibah

3 org

3

hari

100.000,00

900.000,00

Hibah

-

Hibah

1
15 MK
1

1
2
1

org

250.000,00 250.000,00

Hibah

25.000,00 750.000,00

Hibah

250.000,00 250.000,00

Hibah
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d.

a.

b.
c.
d.

a.

Sertifikat
(peserta,
panitia, nara
sumber,
moderator,
notulen)
Belanja
Barang Non
Operasional
lainnya
Konsumsi
Peserta (1 x 3
hari x 30
orang)
Konsumsi
Panitia (1 x 3
hari x 3 org
Snack Peserta
(2 kali x 3 hari
x 30 orang)
Snack Panitia
(2 kali x 3 hari
x 3 org
Belanja
Perjalanan
lainnya
Transport
Narasumber
TIM LSCS
DIKTI (dalam
kota) PP

35 org

1

lmb

5.000,00 175.000,00

30 org

3

hari

3 org

3

hari

27.500,00 247.500,00

Hibah

30 org

6

kali

12.500,00 2.250.000,00

Hibah

3 org

6

kali

12.500,00

225.000,00

Hibah

1 org

2

kali

100.000,00

200.000,00

Hibah

27.500,00

Jumlah 1
2

Workshop
Penyusunan
Chapter and
Lesson Design
Prodi Pend.
Biologi, Pend.
Ekonomi dan
PGSD.
Jasa Profesi,
Uang Harian
dan Honor
a. Jasa Profesi
Narasumber
LSLC DIKTI

2.475.000,00

Hibah

Hibah

25.272.500,00

1 org

1

hari

900.000,00

900.000,00

Hibah
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b.

c.

d.

e.

a.

b.

(Narasumber)
1 org x 1 hari
Honor
penyusunan
Chapter and
Lesson Design
5 Mata Kuliah
berbasis
Technological
Pedaogical
And Content
Knowledge(5
MK x 3 Prodi x
1 C&LD )
Honor
penyusunan
media
pembelajaran
berbasis
Technological
Pedaogical
And Content
Knowledge(5
MK x 3 Prodi x
1 media)
Uang Harian
Peserta
Workshop (3
hari x 30 org)
Honor Panitia
Workshop (3
hari x 3 org)
Belanja
Bahan
ATK dan
bahan habis
pakai
Sertifikat
(peserta,
panitia, nara
sumber,
moderator,
notulen)
Belanja
Barang Non
Operasional
lainnya

5 Mk

3

Prodi 150.000,00

2.250.000,00

Hibah

5 Mk

3

Prodi 150.000,00

2.250.000,00

Hibah

30 org

3

hari

150.000,00

13.500.000,00

Hibah

3 org

3

hari

150.000,00

1.350.000,00

Hibah

-

Hibah

1

35 org

1

1

lmb

250.000,00 250.000,00

Hibah

5.000,00 175.000,00

Hibah
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a.

b.
c.
d.

a.

Konsumsi
Peserta (1 x 3
hari x 30
orang)
Konsumsi
Panitia (1 x 3
hari x 3 org
Snack Peserta
(2 kali x 3 hari
x 30 orang)
Snack Panitia
(2 kali x 3 hari
x 3 org
Belanja
Perjalanan
lainnya
Transport
Narasumber
TIM LSCS
DIKTI (dalam
kota) PP

30 org

3

hari

27.500,00

2.475.000,00

Hibah

3 org

3

hari

27.500,00

247.500,00

Hibah

30 org

6

kali

3 org

6

kali

12.500,00

225.000,00

Hibah

1 org

1

hari

100.000,00

100.000,00

Hibah

Jumlah 2

3

Pelaksanaan Open
Lesson ( 3 siklus)
program Hibah
Lesson Study For
Learning
Community
berbasis
Technological
Pedagogical And
Content
Knowledge.
Jasa Profesi,
Uang Harian
dan Honor
Jasa Profesi
TIM LSLC
Dikti
a.
(Pendamping
dan
Pemonitor)
Honor
fasilitator (5
b.
MK x 3 siklus
x 3 Prodi)

12.500,00 2.250.000,00

Hibah

25.972.500,00

1 org

1 1

900.000,00 900.000,00

Hibah

5 MK

3 3

150.000,00 6.750.000,00

Hibah
17

c.

a.

a.

a.
b.

c.

d.

Honor
observer (5
MK x 3 Prodi x
3 siklus)
Belanja
Bahan
ATK dan
bahan habis
pakai ( 5 MK x
3 Prodi x 3
Siklus)
Belanja
Perjalanan
lainnya
Transport
Narasumber
TIM LSCS
DIKTI (dalam
kota) PP
Belanja
Barang Non
Operasional
lainnya
Konsumsi (5
org x 3 Prodi x
3 siklus)
snack (5 org x
3 siklus x 3
Prodi)
Penggandaan
C&LD, Bahan
Ajar dan
Instrumen ( 15
Dosen Model
x 3 siklus)
Cetak
Dokumentasi
dan
Pembuatan
Video
Jumlah 3

4

5 MK

3 3

100.000,00 4.500.000,00

Hibah

5 MK

3 3

30.000,00 1.350.000,00

Hibah

1 org

2

kali

100.000,00

200.000,00

Hibah

5 org

3

3

27.500,00

412.500,00

Hibah

5 org

3

3

12.500,00

187.500,00

Hibah

20.000,00

900.000,00

Hibah

250.000,00 250.000,00

Hibah

15 Dsn

1 set

3 siklus

1

15.450.000,00

Pendampingan
open Lesson
Program Hibah
Lesson Study For
Learning
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Community
berbasis
Technological
Pedaogical And
Content
Knowledge.
Jasa Profesi,
Uang Harian
dan Honor
a. Jasa Profesi
Narasumber
Tim
Pendampinga
n LSCS DIKTI
Jasa Profesi
b.
Fasilitator
Uang Harian
Peserta
c. Pendampinga
n (2 kali x 30
org)
Honor Panitia
Pendampinga
d.
n (2 kali x 3
org)

a.

1 org

2 2

900.000,00

3.600.000,00

Hibah

1 org

2 2

50.000,00

200.000,00

Hibah

30 org

2

kali

150.000,00

9.000.000,00

Hibah

3 org

2

kali

100.000,00

600.000,00

Hibah

Belanja
Perjalanan
lainnya
Transport
Narasumber
TIM
Pendampinga
n LSCS DIKTI
(dalam kota)
PP (2 x 3
Prodi)

1 org

1 1

100.000,00

100.000,00

Hibah

Belanja
Bahan
ATK dan
bahan habis
pakai (2 kali
pendampingan
)

1

1

532.500,00

532.500,00

Hibah

Belanja

19

a.

b.

c.

d.

Barang Non
Operasional
lainnya
Konsumsi
Peserta (1 x 2
kali x 30
orang)
Konsumsi
Panitia (1 x 2
kali x 3 org
Snack Peserta
(2 kali x 2
kegiatan x 30
orang)
Snack Panitia
(2 kali x 2 keg
x 3 org

30 org

2

kali

27.500,00

1.650.000,00

Hibah

3 org

2

kali

27.500,00

165.000,00

Hibah

30 org

2

keg

12.500,00 750.000,00

Hibah

3 org

4

kali

12.500,00

Jumlah 4
5

Publikasi artikel
berdasarkan hasil
temuan (best
practices) dari
LSLC dalam
kegiatan Seminar
Nasional dan
Internasional dan
Publikasi dalam
Jurnal
Nasional/Internasi
onal.
Seminar best
practices dari
A.
LSLC di
Fakultas
Jasa Profesi,
Uang Harian
dan Honor
Jasa Profesi
Narasumber
Tim LSCS
1
DIKTI (1 orang
x 7 jam per
hari)
Jasa Profesi
2 Pemakalah 1
orang x 3

150.000,00

Hibah

16.747.500,00

1 org

7 1

300.000,00

2.100.000,00

3 org

3 2

300.000,00

5.400.000,00

Hibah
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3

4

5

1
2
3

4

1

2
3
4

prodi x 2 jam
Jasa Profesi
Moderator (1
orang x 7 jam
per hari)
Honor Panitia
Workshop (3
hari x 3 org)
Uang Harian
Peserta
Workshop (1
hari x 60 org)
Belanja
Bahan
ATK dan
bahan habis
pakai
Seminar KIT
(3 Prodi x 5
MK x 2 org)
Spanduk,
dekorasi,
poster
Sertifikat
(peserta,
panitia, nara
sumber,
moderator,
notulen)
Belanja
Barang Non
Operasional
lainnya
Konsumsi
Peserta (1 x 1
hari x 30
orang)
Konsumsi
Panitia (1 x 1
hari x 3 org
Snack Peserta
(2 kali x 1 hari
x 30 orang)
Snack Panitia
(2 kali x 1 hari
x 3 org
Belanja
Perjalanan

1 org

7 1

50.000,00

350.000,00

Hibah

3 org

1

hari

100.000,00

300.000,00

Hibah

60 org

1

hari

150.000,00

9.000.000,00

Hibah

-

Hibah

1
orn
60 g
1

1
1

200.000,00 200.000,00
org

1

25.000,00 1.500.000,00

Hibah
Hibah

250.000,00 250.000,00

Hibah

5.000,00 300.000,00

Hibah

60 org

1

lmb

60 org

1

hari

27.500,00

1.650.000,00

Hibah

3 org

1

hari

27.500,00

82.500,00

Hibah

60 org

2

kali

3 org

2

kali

12.500,00 1.500.000,00
12.500,00

75.000,00

Hibah
Hibah
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1

B.

1
2
3

4

5

lainnya
Transport
Narasumber
TIM LSCS
DIKTI (dalam
kota) PP
Seminar
Internasional
untuk
Exchange of
Experience
antar LPTK di
Lombok
Tiket Pesawat
(at cost)
Pendaftaran
Seminar
Akomodasi
Peserta
Seminar
Akomodasi
Hotel (3 orang
x 1 malam x 3
kamar)
Transport
Peserta dalam
kota(dalam
kota) PP

1 org

2

4 org

kali

100.000,00

200.000,00

1 2

1.000.000,00

8.000.000,00

4 org

1

1.600.000,00

6.400.000,00

4 org

1 2

500.000,00

4.000.000,00

4 org

1 3

1.000.000,00

12.000.000,00

4 org

1 2

100.000,00

800.000,00

kali

Jumlah 5
6

Pendokumentasian
Kegiatan dan
Penyusunan
Laporan Akhir
Dokumentasi
Kegiatan
Cetak seluruh
dokumentasi
a.
aktivitas
kegiatan
Pembuatan
b. Video
Kegiatan
Penyusunan

Hibah

54.107.500,00

pak
1 et

1

kali

pak
1 et

1

kali

250.000,00 250.000,00
250.000,00

250.000,00
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a.
b.

Laporan dan
Penjilidan
Penyusunan
Laporan
Kegiatan
Penjilidan

pak
1 et
pak
1 et

1

kali

1.700.000,00

1.700.000,00

1

kali

250.000,00

250.000,00

Jumlah 6
TOTAL
1,2,3,4,5,6,7

2.450.000,00
140.000.000,00

B. SUMBER DANA PENDAMPING (MANAJEMEN PROGRAM)
N
O.

a.
b.
c.

KEGIATAN /
MATA
ANGGARAN
KEGIATAN
Honor
pelaksana
hibah
Pelindung
(Rektor)
Pengarah (WR
I, II,III,)
Penanggung
Jawab
(Dekan, WD I,
III)

d.

Ketua Tim

e.

Sekretaris

f.

Bendahara

g.
h.

Anggota (2
orang)
Pimpinan
Prodi (3 Prodi)
x 12bln

BIAYA
SATUAN

VOLUME

ora
ng
ora
3 ng
1

4

ora
ng

10
10
10

bln
bln
bln

200.000,00

2.000.000,00

175.000,00

5.250.000,00

a.

Belanja
Perjalanan
Lainnya
Perjalanan
dinas

SUMB
ER

UNPAS
UNPAS
UNPAS

175.000,00
7.000.000,00

ora
ng
ora
1
ng
ora
1
ng
ora
2
ng
1

6

ora
ng

10
10
10
10
10

bln
bln
bln
bln
bln

175.000,00

1.750.000,00

100.000,00

1.000.000,00

100.000,00

1.000.000,00

75.000,00

1.500.000,00

75.000,00

Jumlah

2

JUMLAH
BIAYA

UNPAS
UNPAS
UNPAS
UNPAS
UNPAS

4.500.000,00
24.000.000,00

ora
2 ng

2

PP

745.000,00

2.980.000,00

UNPAS
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b.

mengikuti
Bimtek di
Surabaya (2
Org)
Akomodasi
dan konsumsi
2 orang
peserta
Bimtek (2
orang x 3 hari)

UNPAS
ora
2 ng

3 hari

170.000,00

1.020.000,00

Jumlah

4.000.000,00

TOTAL

28.000.000,00
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil yang telah dicapai
Adapun secara lebih terperinci mekanisme dan rancangan untuk kegiatan yang
akan dilaksanakan yaitu dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Jenis Aktivitas
Workshop, FGD Lesson
Study (LS) dengan
Pendekatan TPACK bagi
Dosen FKIP Unpas
Penyusunan Chapter Design
dan Lesson Design dan
perangkat pembelajarannya
yang dilakukan bersama dan
didiskusikan/dibahas dalam
KBK (Plan).
Mengimplementasikan
Chapter Design dan Lesson
Design dan perangkatnya
hasil diskusi dosen KBK
dalam perkuliahan di Prodi
FKIP oleh seorang dosen
model (Do)
Melaksanakan refleksi
terhadap pembelajaran yang
telah berlangsung. (See)
Publikasi artikel terkait
dengan kegiatan lesson
study pada jurnal yang
sudah terakreditasi. (seminar
internasional di Universitas
Hamzanwadi - NTB)
Menyelenggarakan seminar
untuk mendiseminasikan
pengalaman lesson study

Waktu Pelaksanaan

Tanggal 13 - 15 Juni 2017

Target Hasil
- Penyusunan rencana

lesson study selama satu
semester
Tanggal 13 - 14 Oktober 2017

Pelaksanaan siklus I tanggal 18
Oktober 2017, Siklus II tanggal
25 Oktober 2017, Siklus III
tanggal 8 November 2017

Tanggal 18 Oktober 2017, 25
Oktober 2017, 8 November 2017

Tanggal 14-16 September 2017

Tanggal 14 November 2017,
bertempat di Aula Pascasarjana
Unpas Lt, 6 Jl. Sumatera No. 41
Bandung.

- Chapter Design dan
Lesson Design
- Chapter Design dan
Lesson Design dengan
media pembelajaran
berbasis teknologi yang
refresentatif (pendekatan
TPACK)
- Chapter Design dan Lesson
Design
- Dokumentasi (portofolio,
foto, dan video pada saat
do

- Perbaikan Siklus
selanjunya
- Dokumentasi (portofolio,
foto, dan video pada saat
see
- Menghasilkan Proseding
- Portofolia berupa sertifikat

- Sharing Task Lesson Study
- Artikel dari proses Plan,
Do, See
- Rekomendasi model
pembelajaran yang efektif
berbasis TPACK
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Workshop, FGD Lesson Study (LS) dengan Pendekatan TPACK bagi Dosen FKIP
Unpas

Pelaksanaan Plan, Do, See Lesson Study (LS) dengan Pendekatan TPACK bagi Dosen
FKIP Unpas
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Seminar nternasional untuk Exchange of Experience antar LPTK di Lombok

Seminar Best Practice Lesson Study For Learning Community

Deklarasi Tim Penggerak Lesson Study For Learning Community Fkip Unpas
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B. Kontribusi Program Lesson Study
Implemntasi Lesson Study di Fkip Unpas merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan
berkelanjutan oleh sekelompok rumpun matakuliah. Lesson study akan membuka peluang
keberhasilan dalam pembelajaran, karena dengan model Lesson Study diharapkan ada
peluang untuk membangun jaringan pendidikan atau jaringan pembelajaran yang lebih
luas. Di dalam Lesson Study dapat mengetahui kelemahan, kekurangan, dan kelebihan
dari kegiatan pembelajaran. Tujuan utama Lesson Study adalah untuk 1) Memperoleh
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses pembelajaran, 2) Memperoleh
hasil-hasil tertentu yang bermanfaat bagi proses pembelajaran, 3) Meningkatkan
pembelajaran secara sistematis melalui pembelajaran kolaboratif, 4) Membangun sebuah
budaya akademik serta berbagi pengalaman dalam upaya peningatan kulitas pembelajaran.
Upaya-upaya peningkatan mutu kulitas pembelajaran salah satunya melalui Lesson
study for learning comunity ini tentunya harus juga mulai dilakukan pada tingkat Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di segala bidang. Berdasarkan pada kebijakan
nasional dalam bidang kependidikan, yakni pemerataankesempatan belajar, peningkatan
relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan. Faktor ini penting sekali untuk diperhatikan
mengingat bahwa PPL merupakan titik kulminasi dari seluruh program pendidikan yang
telah dialami dan dihayati oleh mahasiswa di LPTK (Rachman, 2001). Dengan demikian
untuk menentukan solusi dari masalah-masalah yang muncul perlu dilakukan identifikasi
dan pengklasifikasian masalah-masalah tersebut serta upaya solusinya.
Sebagai fokus kajian permasalahan pada laporan ini adalah bagaimana bentuk
permasalahan yang dialami oleh calon guru ketika menempuh pendidikan di LPTK dan
ketika melaksanakan PPL, dan bagaimana solusi yang perlu dilakukan. Proses
pembelajaran yang dialami oleh seorang calon guru merupakan tahap pemberian bekal
pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi seorang guru. Dalam pelaksanaannya
beberapa masalah yang timbul. Mengacu kepada hibah-hibahpeningkatan mutu di
perguruan tinggi maka masalah-masalah tersebut dikelompokkan dalam lima kelompok,
yaitu masalah-masalah yang menyangkut relevansi, atmosfir akademik, managemen
internal, keberlanjutan, dan efisiensi dan produktifitas.
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C. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam lesson study di lingkungan FKIP
Universitas Pasundan diantaranya yaitu pada awal sosialisasi lesson study penerimaan
dosen terhadap pelaksanaan lesson study belum optimal, karena hal ini akan merubah pola
pengajaran dosen dalam proses belajar mengajar (PBM). Adapun upaya yang dilakukan
yaitu dosen mengikuti workshop penyusunan chapter dan lesson design, plan, do, see
dosen yang terlibat mulai terbiasa dan sampai dilakukannya deklarasi penggerak lesson
study. Masih belum terbangun budaya saling menilai dengan teman sejawat, khususnya
dalam implementasi open lesson. Untuk hal ini kami menyamakan persepsi dalam
pelaksanaan plan, do, see dan pada saat refleksi. Dan mahasiswa belum terbiasa dengan
pola pembelajaran menggunakan lesson study yang terdapat observer dan dokumentasi
langsung. Upaya yang dilakukan yaitu dengan video dan hasil refleksi bersama observer di
informasikan kepada mahasiswa, sebagai gambaran mahasiswa ketika melakukan praktik
pembelajaran baik di microteaching ataupun di sekolah.

D. Tindak Lanjut Program yang direncanakan
Program perluasan Lesson Study di Fkip Unpas untuk penguatan LPTK selama
yang diusulkan, rincian kegiatannya sebagai berikut.
1. Tahun Pertama : Lesson Study bagi dosen di lingkungan FKIP Unpas
2. Tahun Kedua : Lesson Study bagi dosen di lingkungan FKIP dan Fakultas lain di
lingkungan Unpas
3. Tahun Ketiga: Lesson Study bagi dosen di lingkungan FKIP dan fakultas lain di
lingkungan Unpas beserta guru-guru di sekolah-sekolah di lingkungan Yayasan
Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan.
Rangkaian implementasi program pada setiap tahunnya terdiri dari: persiapan
kegiatan, pelaksanaan kegiatan lesson study, indikator kinerja, monitoring dan
evaluasi, jadwal kegiatan, rencana anggaran, dan keberlanjutan program. Serta
membuat tim penggerak Lesson Study For Learning Community Fkip Unpas adapun
beberapa poin yang telah di deklarasikan sebagai berikut:
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Kami Tim Penggerak Lesson Study for Learning Community FKIP Unpas disingkat
"Tim Penggerak LSLC FKIP Unpas" dengan ini berkomitmen:
1. Akan selalu meningkatkan dan mengembangkan pemahaman konsep, prinsip, dan
praktik baik Lesson Study untuk meningkatkan mutu pembelajaran;
2. Membangun budaya literasi, research, dan refleksi untuk meningkatkan mutu
perencanaan, proses dan output hasil belajar;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagai dosen akan selalu menjunjung tinggi harkat dan
martabat serta kode etik dosen yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan Budaya
Sunda;
4. Akan menyebarluaskan praktik baik Lesson

Study

demi terbentuknya Lesson

Study for Learning Community (LSLC) secara lebih luas baik dI tingkat sekolah,
prodi, fakultas dan Universitas.
5. Akan menjaga dan melaksanakan komitmen yang tertuang dalam deklarasi ini secara
konsisten dan penuh tanggung jawab dengan semangat silih asah, asih dan asuh.
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BAB V
Kesimpulan Dan Rekomendasi

A. Kesimpulan
Program Lesson Study For Learning Community dengan judul kegiatan
Peningkatan Profesionalitas Dosen Melalui Implementasi Lesson Study Dengan
Pendekatan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) di FKIP Universitas
Pasundan (Unpas). Setelah melaksanakan Program Lesson Study for Learning Community
diharapkan bisa memberikan damapak yang signifikan terhadap mutu dan hasil
pembelajaran serta mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas dosen program
studi di lingkungan FKIP Unpas dan Fakultas lain di lingkungan Unpas mengikuti
program implementasi Lesson Study, maka melalui kebijakan pimpinan Fakultas program
ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun setelah program ini
dilaksanakan. Efektifitas program Lesson Study yang telah diselenggarakan terhadap
profesionalitas dosen Fkip Unpas pasca program.

B. Rekomendasi
1. Program Lesson Study dengan pendekatan TPACK untuk dapat menyelenggarakan
perluasan program ini secara mandiri, baik di lingkungan internal institusi maupun
perluasan program dengan sasaran yang lebih luas;
2. Melalui program perluasan Lesson Study yang dirancang secara berkelanjutan ini
diharapkan profesionalitas dosen/guru dapat dibina dan ditingkatkan, sehingga pada
gilirannya harapan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud;
3. Menerapkan lesson study pada saat praktik mengajar di microteaching dan diharapkan
mahasiswa melaksankannya pada saat praktik pengalaman lapangan (PPL) di sekolah;
4. Menerapkan lesson study sebagai prasyarat dalam administarsi jabatan fungsional
dosen;
5. Memberikan efektivitas tenggang waktu dalam pelaksanaan program peningkatan mutu
pembelajaran sehingga target capaian dapat direalisasikan secara optimal.
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Workshop Sosialisasi Lesson Study

LAMPIRAN B
Pelaksanaan Plan, Do,See

LAMPIRAN C
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FKIP Pasundan University is one of the institutions that produce prospective teachers for both
school and elementary school. The effort to equip graduates to have competencies that can
compete with other LPTK is a must. To achieve this, the Faculty, which is technically
implemented by the study program, has conducted training on lecturers in an effort to improve
its competence in lecturing which also provides experience for prospective teachers. Several
study programs that directly receive grants Dia Bermutu 2009 to 2012 in which there is a budget
slot to improve the field of "Research and Teaching". Research and teaching program ever
conducted is "Increasing the competence of prospective teachers through Lesson Study lecture
model". One of the competencies that must be owned by lecturers and prospective teachers is
ICT-based learning. So the program offered is how to improve student learning outcomes of
prospective teachers through lecture program Lesson Study based on TPACK. The method
used in this research is Descriptive - Experiments. The population in this study are 3 courses,
with each 2 classes and 5 courses. While the sample taken is 300 students. The instruments
used are Student Response Questionnaire, Interview Guidance, and Observation Guidance
through testing of Expert Validity. The parameters measured in the form of lecturer
competence and student learning outcomes. The plan that we will do are: 1) plan in the form
of workshop of formulation of lecture plan, preparation of teaching materials, assessment, so
got the teaching material design and lecture scenario 2) do in the form of implementing Open
Lesson in lectures in 3 Prodi with specified courses , 3) see the form of assessment, monitoring,
and reflection on lectures that have been done.
Keywords: Lesson Study, Lecturer Competency, Learning Outcomes, TPACK
A. INTRODUCE
The use of technology has changed many things, ranging from how to cook rice, iron
clothes, how to communicate, to engineering and lecturing media was not independent of the
influence of technology (Hofer & Harris, 2015). The advent of technology has changed all the
lines of work, one of which is education. Conscious or not education has lagged far behind
other fields in terms of technology use, not to mention the areas that are located in a country
that is very much familiar with the technology in learning (Staffwriters, 2012). Let alone
technology in in lectures, media conventional already very luxurious existence. However, it
has been recognized by the government, there have been technological literacy movement that
is addressed to the disadvantaged and outermost regions, even the political will of the

government in the form of electricity infrastructure development and communications
technologies as a prerequisite the use of technology .
The use of technology in education has a very dominant role, such as: lectures become
more effective and efficient, it can display an abstract concept which tends to be more real,
allowing the course to be more attractive and interesting, as well as facilitate the lecture is done
from a technical point of (International Technology Education Association, 2006). One of the
problems that arises is that lecturers tend to only integrate the technology into in course. They
only look at the technology and do not really know and integrate how to use technology
appropriately to in their lectures (Knight, 2006).
Research articles created by (Schmidt et al., 2009) from Michigan State University with
the title of Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for
Teacher Knowledge, until now the basis and framework of reference for researchers and
practitioners in an effort to develop a model-model lectures based technology. In the article
discussed about : 1) a framework of thinking technology content pedagogy and how to integrate
and develop it in lectures, 2) to introduce how to perform a pedagogical approach by faculty
against students in a professional manner, by integrating the design of the course based
technology and show how closers late pedagogical conducted, 3) discussed the example of the
framework and analysis of the effectiveness of pedagogical approaches, and 4) loaded anyway
unification program in a pragmatic, theoretical, practical and abstraction, and 5) a multifaceted
program that combines a variety of approaches and the ability to talk with researchers and
practitioners alike. The term was later known as TPACK (Technological, Pedagogical,
Content Knowledge) is framework in designing new models by combining lectures three
major aspects of technology, pedagogy and content / material knowledge (ontological).
The progress of information technology is very rapidly demanding lecturers to keep up
with the times, so as not to be left behind by his students. Lecturers are required to master
technology as a supporting medium in lectures. Some examples of the technology in the lecture
pan calibration is an idea initiated by the NACOL (North American Council for
Online Learning), y aitu combination of lectures models (Blended L earning) (Charles et
al., 2008). Blended Learning, also called Hybrid Learning, Corresponding (Idaho Digital
Learning, 2014) with the name is a method to combine lectures clicking the lecture method toface with online learning that can be applied to students (Schmidt et al., 2009). In this
model the course is not focused on face to face classroom activities (face to face), but using
web-based technology also (online learning) in the form of LMS (Learning Management
System) to support learning activities that have been carried out in class.
Blended learning courses that support the bandwidth, adequate electric power, and
various other supporting devices meet (Idaho Digital Learning, 2014). Lectures saturated
atmosphere in classroom lectures can be overcome with a fun and interactive online. The use
of web-based technology that may be as expensive as a computer, laptop or smart phone. But

the technology is the result of a creative synergy teacher, and keep synergy on technological
novelty (Graham & Dziuban, 2008). But it is some drawbacks, ie among others lecturer can
not provide reinforcement-strengthening real and meaningful (Stacey & Gerbic, 2008).
In addition to the use of high technology as a supporting media lectures, in the framework
TPACK, pedagogy is an important aspect that must be considered in lectures (Xu & Pedder,
2014). Pedagogy is not seen as the art of teaching, or to develop courses and assessment
instruments, but should be adjusted to the psychological development of children, biological,
and anthropological, and historical-based tabula rasa. It is intended that the lecturers do not
only think narrowly how to make students to be smart and get learning outcomes satisfactory,
but there is a charge which is more important, which helps students to find herself as a whole,
which is adjusted to the character , interests, talents, and progress college student (Voogt,
Fisser, Tondeur, van Braak, & Voogt, J .; Fisser, P.; Tondeur, J.; van Braak, 2016).
Content knowledge (Content Knowledge) in the frame work TPACK is something that
should be prioritized and is a mandatory prerequisite for the activities can be done with the
maximum tuition (Pamuk, Ergun, Cakir, Yilmaz, and Ayas, 2015). The certification of
teachers, training activities that are upgrading the competence of lecturers, increasing academic
qualification of lecturers, and grant, as well as various other activities, is one of the
government's efforts to improve the control of Content Knowledge courses they mastered.
TPACK eventually becomes the frame work of researchers, professors and practitioners
in order to achieve the superiority of the lecture through the process. Technological knowledge,
pedagogy, and content / materials science, ought collected within a lecturer. To implement
these in the lecture TPACK there should be a driving force in lectures (D. Nickerson,
Fredenberg, & Kinsella druken, 2014). Thousands of lecturers in Indonesia educational
backgrounds on the same thing, the same thing may be similar, but also the most likely to be
effective. Lecturers usually create and develop lecture plans independently. Such isolation
maked better efforts in the lecture with a wider scale, either in pad discipline and across
disciplines.These lecturers may wish to improve the quality of their lectures, but they have little
chance to discuss with their colleagues the idea of lectures, whereas those lecturers have
valuable experience occurring within their classes, which are worth sharing with other
lecturers (D. Nickerson et al., 2014).
One answer is lesson study. Lesson study is the improvement of the process of building
knowledge lectures and students who picked up the origins in Japanese language lessons in
primary education (Biggs, Collis, 1982). In the Japanese language lessons work teachers in
small teams to plan, teach, observe, analyze, and maked better classes, and so called learning
in research. Almost all the teacher Japan participated in the study team during one school year.
In addition, m hey regularly observe learning in easel at home and give other schools the
opportunity to participate (Schmidt et al., 2009).Through lesson study the lecturers can
improve the quality of their course, either directly or indirectly. Directly is the lectures

conducted by lecturers who do open lesson, while not directly the lecturers who see the open
lesson, but they can improve the lecture also with the basis of comments and discussions from
colleagues and experts invited.
There is three Stages of Lesson Study, that plan, do and see (Watanabe, 2002). As for its
descriptions are as follows:
1. Stage of Planning (Plan)
In the planning stage, participants choose one of the participants as
moderator. Moderator must follow the whole process of Study Learning is through stages plan,
do, see. Da lam lecturers planning process should assess the following matters.
a. Assessing the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) level 6 by the study
program respectively. KKNI aims to reconcile, equalizes, and integrating education sector
by sector training and work experience in a recognition scheme workability adapted to the
structure of employment in different sectors. KKNI is a manifestation of the quality and
identity of the Indonesian nation in relation to the national education system, the national
job training system, and the national learning outcomes scoring system owned by Indonesia
to produce quality and productive national human resources.
b. Determine the course and course materials will be served. Typically the material selected
for made topics in Lesson Study ad ne as follows: 1) material difficult for students, are
expected to Lesson Study model learning becomes easier, due to the collaboration between
students in the group. 2) material that is difficult for the lecturer, the difficulties faced by
the lecturers will be solved, Because Lesson Study, professors can exchange their thoughts,
each material related to the lecture conducted by a lecturer model as collaboration by the
observer, and 3) material new in the curriculum, with new material at least make the
lecturers have not fully mastered the teaching materials, so that the collaboration with the
observer can solve problems together (Lewis, Perry, Foster, Hurd, & Fisher, 2011).
c. Creating a design lesson course that will dijadikn lesson study models, ranging from t a hap
beginning to the final stage
d. That determine effective methods of lecture, lecture method used must be able to adjust to
the material being taught, because not all methods lectures te pat to all the lecture material.
e. Determine effective instructional media, instructional media must be adapted to the
environmental conditions of each, and effective learning media do not have to be
expensive.Instructional media should be able to provide clear information so that learning is
most students will quickly understand what he learned.
f. Determining the appropriate method, the learning method used in the learning process must
be in accordance with the material being taught. With learning methods should be able to
make students become active, creative and fun.

2. Implementation Phase (Do)
After the activities of planning and implementation activities at the start then the observer
could entered observation lectures will be conducted by lecturers models. It is expected is how
to create a masterpiece of students to be active, creative and willing to learn.
On the implementation of lectures, lecturers model must comply with what has been
direncan be in lesson design, although at the time of the lecture may deviate from the lesson
design, for the success of the lecture. Where conditions incompatible with the events planned
at the time of the lecture. If was in such conditions, lecturers model must be responsive ts to
change the situation of lectures in order to succeed.
3. Reflection Stage (See)
Reflecting the lecture and plan the next stage. At this stage, the group members are
expected to think about what to do next. Reflection activities carried out in the form of
discussion, the led by a moderator. This reflection activity after the lecture is over. Assuming
that the observers will reflect in accordance with the actual situation. Reflection must be done
at that time, to avoid events that would affect the results of observations .
FKIP Pasundan University is one institution that produces good teacher candidates to
school shortly en gah or elementary school. Efforts to equip graduates to have the
comp etension that can compete with other LPTK is a must. To achieve this, the Faculty
implemented technically by the study program, has conducted training for faculty in an effort
to improve their competence in the lecture which also provides students experience for
prospective teachers. Some study programs that directly obtain grants DIA BERMUTU 2009
to 2012 budget in which there are slots to increase the area of "Research and
Teaching". Research and teaching program ever conducted is "Increasing the competence of
prospective teachers through Lesson Study lecture model". One comp e tension that must be
owned by the faculty and students gu ru candidate is ICT-based lectures. This is done to
address the problems that arise when we give questionnaires and interviews conducted with
students, there are some problems in the course, one of the students feel tired and bored. In
addition there are some courses that the material is very difficult to learn, so the values for
these subjects tend to be small. Then at which how to improve the learning outcomes of student
teachers through a program-based Lesson Study lectures TPACK.
B. Research methods
The method used in this research is Descriptive - Experiments. The population in this
study is 3 courses, with each class 2 and 5 courses. While the sample taken is 300 students.The
instruments used are Student Response Questionnaire, Interview Guidance, and Observation
Guidance through testing of Expert Validity. The parameters measured in the form of lecturer
competence and student learning outcomes.

C. Results and Discussion
1. Preparation Activity Lesson Study
Preparatory activities such as a workshop / Workshop Lesson Study to the faculty that is
in the neighborhood FKIP Unpas which produces an understanding of the steps and work
mechanism and the implementation of Lesson Study TPACK. Workshop / Workshop are to:
1) improves the ability of the faculty in preparing the instrument for monitoring and evaluation,
implementation monitoring and evaluation and compile a report presented at the seminar
results of Lesson Study, 3) Increasing the ability of the faculty in documenting all activities
Lesson Study, compiling archives implementation of Lesson Study, prepare reports
implementation, and publish results Lesson Study with TPACK approach.
Speakers of Workshop / Workshop late imported from University Education Indonesia,
father Dr.rer.nat. H. Asep Supriatna, M.Si. is a national speaker who has experience in planning
and implementing Lesson Study at his university to the highest level. The presenters are
planned to bring in speakers from Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Lesson Study in Program Implementation Study
Frame Lesson Study on the Study Program of FKIP Unpas environment following the
steps as follows.
a. Grouping courses and lecturers according to science clusters or Group of Expertise
(KBK). At each Eye Study Program lecture lectures are grouped into five KBK. CBC
determined from each of the subjects that will be used as a model for Lesson Study held on
odd and even half. Selection of subjects is based on strategic reasons in terms of the
substance of course, influence on other subjects, learning technology development, and the
ability of lecturers.
b. Each lecturer responsible CBC form that consists of a chairman and a secretary.
c. Semester Lesson Plan Preparation (RPS) and the learning device with TPACK approach
performed together and discussed / addressed in the CBC (Plan). The preparation of RPS
focuses on:Foster self-reliance in studying prospective teachers.
1) Improving cognitive achievement student teachers at the high level, namely: analysis,
evaluation and creativity.
2) Improve critical thinking skills.
3) Improve aspects of motor skills (hands on) student teachers to support the understanding
of the learning material.
4) Develop the courage student teachers in an opinion that is responsible, self-esteem, and
other affective aspects.
5) Applying and developing innovative learning process, through learning model Problem
Base Learning, Project Base Learning, Discovery Learning, and Contextual Teaching
and Learning approach Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK).

6) Increased involvement of student teachers to global challenges by developing the available
potential.
7) Developing contextual teaching materials with the realities of life.
8) Encourage the interest of prospective students to do research.
9) Apply research results relating to the development of learning or teaching materials.
10) Improving collaboration in implementing intercardical Lesson Study in FKIP Unpas.
d. lecturer eye college in the same CBC discussion tools, media, technology, and learning tools
that will be used in the implementation of the corresponding lecture RPS were made, and
the observation guidelines for observers in the implementation (Do) Lesson Study. Media
developed form: broadcast materials, handouts, textbooks, student activity sheets, utilization
of information and communication technology (ICT) is appropriate, as well as tools and
materials available in the neighborhood. RPS and devices implement the results of
discussions CBC lecturer in lectures by a teaching model that is agreed upon, while other
lecturers observed (Do 1). Observation focused on student learning activities, because the
subject is a student. The documentation team take a picture / photo or video that is used as
a discussion upon reflection.
e. Implement reflection on the learning that has taken place (See 1). Event On reflection, the
first opportunity given to lecturers models to convey the impressions and obstacles in
implementing the plan. Furthermore, other lecturers (observer) suggested the results of
observations with the analysis (based on facts, not theory / opinion) for the improvement of
the lecture plan that had been developed or as consideration for planning the next lecture.
f. Implement Do and See next to each RPS at any CBC in Study Program. These activities are
scheduled twice a week once adapted to schedule regular lectures, so that in one semester
to do five cycles.
3. Phase Dissemination and Publication
The stages of publication and dissemination consist of the following activities:
a. Publication of scientific papers related to the lesson study activities with TPACK approach.
Publication is done in accredited journals or international journals of repute.Organizing
scientific forums (seminars) at the faculty to disseminate experience TPACK lesson
study approach. Seminars are conducted twice each semester for each year.
b. Organize / participate in a scientific forum for the exchange of experience between LPTK
already conducting lesson study.
c. Disseminate and transform the results of lesson study activities for several other subjects in
FKIP Unpas Bandung.
4. Implementation Constraints Lesson Study
Given the Lesson Study activity is an activity increase of professionalism of lecturers in
Indonesia is still relatively new, the constraints has and may appear in its implementation needs
to be anticipated and sought alternative solution, that this activity will be able to be adopted

by more teachers so that quality improvement is expected to be able to quickly
materialized. These constraints include: (1) any incorrect perceptions of professors who can
make the activity can not be run with continuous and should be due to lack of spirit and lack
of commitment from team members; and (2) technical issues such as the preparation of
schedules, funding, classroom settings, as well as documenting.
Some of the following perception errors need to be straightened out. "Lesson Study is an
idea from another country (Japan) that is impossible to implement in Indonesia because
FKIP that is very different from the culture of Japanese professors and great students ". Such
perception is not true, because although the idea of Japan, but things are universal, in terms of
the nature of the course, still be carried out in Indonesia, with adjustments technical
implementation.
"The lecturers in Indonesia may not be able to implement Lesson Study as currently
lecturer workload is already very much, such as tri dharma perguruan tinggi". It is true that
the average load is sufficient be a multitude of lecturers. Therefore, the lecturers can use a
chance meeting at the weekend to implement Lesson Study.
"Lecturers Indonesia may not want the class observed many other lecturers, especially
from other courses. Definitely not a lecturer who wants rated other professors. "Must
Admittedly, this is the toughest obstacle in implementing Lesson Study, ie the perception of the
faculty that he will be "rated" not "given input" by another lecturer. By because it is highly
recommended that the focus of observation is no longer solely on how professors give lectures,
so that lecturer models concerned feel that he does not being assessed or evaluated by other
faculty colleagues. Also at the time of reflection, the observer should give
feedback lecturers really based on what is seen in class, especially how great student
/ community of students to learn, not on perceptions or based on learned theory only. Thus it
can be expected lecturers model will be more amenable to "inputs" such.
"The students will not be able to take the classes with better if surrounded by a lot of
people". Indeed just maybe, that initially awkward students will receive attendance a lot of
people, and this indeed may disturb concentration student learning. However, by way of allstudents "conditioned" or given an explanation before about going to the presence of many
professors and what the purpose of their presence, expected can reduce the
awkwardness students.
D. Conclusion and Recommendation
1. Conclusion
Based on Exposure above, what can we conclude: lesson study starts from the problems
of low-income students and lecturers. Lesson study a lot benefit for do repair quality lecture,
but p the new could materialized if there is support infrastructure, facilities, faculty, elements
leadership, and awareness student anyway. Lesson study is based TPACK innovation can

developed, because in it contain things novelty which theoretical contain excellence and could
support lectures attractive and fun. Stages of the implementation of lesson study composed
from planning, implementation, and reflection. Medium stages counseling lesson study
activities in study programs, ie composed from preparation, implementation, and dissemination
and publications. However for lesson study program that has been conducted at the FKIP
Pasundan University, still limited on planning, and Open Lesson planned in the first semester
of 2017/2018.
2. Recommendation
The recommendations can be given, ie that various obstacles in implementation of lesson
study certainly will appeared, opposition from some lecturer and other stakeholders
certainlythere, but problems the will increasingly reduced when searching for solutions and
also demonstrated the benefits from activities the on real.
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PETA KONSEP

Organ tubuh manusia
Tersusun
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Sel
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Terdiri dari

Terdiri dari

Polos

Sensorik
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Lesson Design

Syaraf

Motorik
Penghubung

Penyokong

Eukariotik

Terdiri dari

Jar. ikat
Jar. tulang
Jar. darah
Jar. limfa

Mata Kuliah : Inovasi
Semester
: VII (Ganjil 2017/2018)
Dosen
: Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd..

Pendahuluan
1. Menginstruksikan
kepada mahasiswa
untuk
mempersiapkan
smartphone
masing-masing.
2. Menginstruksikan
mahasiswa untuk
mengecek jaringan
internet pada
masing-masing
smartphone.
3. Membagi
mahasiswa
kedalam beberapa
kelompok

• Menayangkan
tujuan
pembelajaran dan
indikator
pembelajaran

10 menit

Kegiatan Inti
Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil

menganalisis
setiap konten
yang diperoleh
dari internet
mengklasifikasik
an setiap
konten
berdasarkan
tingkat
kesulitannya
menyusun
bahan ajar
sesuai dengan
hasil analisis dan
kalsifikasi
konten
• Menelaah
kembali
kontenkonten yang
akan dibuat
bahan ajr

120 menit

Tema kuliah untuk 1 pertemuan (3 SKS)

Penutup

Mahasiswa mulai mengakses

menginstruksik
an kepada
mahasiswa
untuk memulai
mencari
konten-konten
biologi yang
sesuai dengan
minat masingmasing
mahasiswa

Prokariotik

Membuat
rancangan
bahan ajar

Membuat
rancangan
desain bahan
ajar dalam
smrtphone dan
validasi bahan
ajar oleh dosen

Konfirmasi dan
penjelasan
mengenai bahan
ajar yang disusun
Diskusi dan
penugasan
penyusunan bahan
ajar

Target :
1.
2.
3.
4.

Mengaplikasikan
teknologi dalam
pembelajaran
Menganalisis
konten dari data
internet
Mengklasifikasikan
konten dari data
internet
Mampu menyusun
bahan ajar
mengenai
penyususn organ
manusia

Bahan yang
telah di upload
pada berbagai
media/aplikasi
Dapat
menggunakan
youtube, blog
bahkan social
media,
sehingga dapat
dengan mudah
mengaksesnya.

20 menit

1

10/19/2017

2

PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Mata Kuliah
INOVASI PEMBELAJARAN BIOLOGI

Pokok Bahasan
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENGGUNAKAN
SMARTPHONE
(Materi: Sel, Jaringan dan Organ)

Dosen Model
Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2017

Capter Desain

PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Mata Kuliah
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Pokok Bahasan
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
MENGGUNAKAN SMARTPHONE
(Matrei: Sel, Jaringan dan Organ)

Bobot : 3 SKS

Pengantar
Kemajuan dibidang teknologi semakin pesat
secara tidak langsung mempengaruhi hampir
disetiap bidang kehidupan. Salahsatu kemajuan
teknologi yang begitu pesat yaitu teknologi
smartphone dengan berbagai fitur-fitur yang
semakin

canggih.

Semua

orang

semakin

dipermudah untuk segala akses melalui aplikasi
smartphone dari berbagai tipe. Namun kemajuan smartphone tidak dikembangkan dalam
proses pembelajaran, smartphone lebih banyak digunakan untuk media sosial, game dan
hiburan. Minimnya pembelajaran yang menggunakan aplikasi smartphone menjadi acuan untuk
mengembangklan pembelajaran dengan menggunakan smartphone.
Internet menyajikan berbagai data yang dapat dijadikan referensi yang kita butuhkan. Berbagai
konten yang cukup lengkap dapat membantu dalam mengembangkan pembelajaran. Kontenkonten dapat kita peroleh dari berbagai aplikasi seperti wikipedia, youtube, google scholar
dan lain-lain. Aplikasi tersebut dengan mudah kita peroleh dari smartphone. Berbagai data
yang kita butuhkan melalui internet dengan mudah akan kita peroleh melalui smartphone

sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Pembelajaran dengan menggunakan
smartphone tidak terbatas runag dan waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana
saja.
Mengembangkan smart-content menggunakan data internet akan membantu mahasiswa dalam
mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konten yang diinginkan. Mengembangkan smartcontent

juga

akan

melatih

kemampuan

mahasiswa

untuk

menganalisis

konten,

mengklasifikasikan konten serta menyusun konten secara benar berdasarkan urutan tingkat
kesulitannya. Sebagai contoh, untuk mempelajari organ manusia, maka terlebih dahulu
mahasiswa harus mempelajari dari mulai sel, jaringan baru organ. Smart-content ini penting
dikembangkan agar memberikan kemudahan dalam memahami setiap konten dalam
pembelajaran.

Tujuan
Melalui pengembangan smart-content ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk
menganalisis, mengklasifikasikan, literasi teknologi dan mampu menyusun bahan ajar dengan
menggunakan data internet melalui smartphone.
Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini adalah:


Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran



Mahasiswa mampu menganalisis konten dari data internet



Mahasiswa mampu mengklasifikasikan konten dari data internet



Mahasiswa mampu menyusun bahan ajar

Sumber dan Bahan
 internet
 Sumber bacaan:
• Reece, J. B., L. A. Urry, M. L. Cain, S. A. Wasserman, P. V. Minorsky, R. B. Jackson.
2014. Campbell Biology. Tenth Ed. Pearson Education, Inc. USA.
• Rohen, Johanes W., 2008. Embriologi Fungsional (Funktionelle Embriologie,
Terj.: Harjadi Widjaja) Ed. 2. EGC. Jakkarta.
• Sa’ud. 2012. Inovasi Pembelajaran. Bandung: Alfabeta
 Lembar kerja mahasiswa

Waktu 150 menit

Garis Besar Kegiatan

Rincian Langkah-langkah Kegiatan

Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
•

Dosen memulai kegiatan dengan mengucapkan salam

•

Dosen

mengkondisikan

kelas

dan

menginstruksikan

kepada

mahasiswa

untuk

mempersiapkan smartphone masing-masing.
•

Dosen menginstruksikan mahasiswa untuk mengecek jaringan internet pada masing-masing
smartphone.

•

Dosen membagi mahasiswa kedalam beberapa kelompok

•

Dosen menayangkan tujuan dan indikator pembelajaran

Kegiatan Inti (120 menit)

•

Dosen menginstruksikan kepada mahasiswa untuk memulai mencari konten-konten biologi
yang sesuai dengan minat masing-masing mahasiswa

•

Dosen menginstruksikan mahasiswa untuk menganalisis setiap konten yang diperoleh dari
internet

•

Dosen menginstruksikan mahasiswa untuk mengklasifikasikan setiap konten berdasarkan
tingkat kesulitannya

•

Dosen menginstruksikan mahasiswa untuk menyusun bahan ajar sesuai dengan hasil analisis
dan kalsifikasi konten

•

Dosen melakukan pembimbingan kepada setiap kelompok

Kegiatan Penutup (20 menit)
•

Dosen memberikan konfirmasi dan penjelasan mengenai penyususnan bahan ajar

•

Dosen

memberikan

penugasan

penyusunan

bahan

ajar.

Lampiran1. Lembar Kerja Mahasiswa

TUGAS TERSTRUKTUR
PERKULIAHAN INOVASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI, FKIP, UNPAS

Materi : Sel, Jaringan dan Organ

1. Akses serta pelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh sumber dari
internet yang relevan
2. Buat bagan konsep sesuai dengan hasil analisis dan klasifikasi konten

3. susunlah rancangan bahan ajar berdasarkan tingkat kesulitannya

Bandung, 18 Oktober 2017
Dosen Pengampu

PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Lampiran 2: contoh homescreen konten
Beberapa konten dapat kita peroleh dari apilkasi smartphone dengan menggunakan
berbagai aplikasi, google search, youtube bahkan media social yang dapat dijadikan sebagai
sumber referensi untuk menyusun smart-content yang nantinya akan mejadi bahan ajar.
Berikut ini contoh homescreen untuk mencari konten mengenai organ tubuh manusia:
Sebelum menjelaskan organ maka terlebih dahulu diawali
oleh sel, mahasiswa harus mampu menjelaskan struktur dan
fungsi bagian-bagian sel.

Setelah mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi
bagian sel, selanjutnya mahasiswa menjelaskan mengeneai
jaringan.

PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Terakhir mahasiswa harus mampu menjelaskan mengenai
organ tubuh manusia

Dari hasil pencarian konten menggunaklan smartphone selanjutnya dianalisis oleh
mahasiswa berdasarkan tngkat kesulitan konten. Hal ini memerlukan kemampuan analisis
yang baik. Bagaimana mahasiswa mampu meramu dan meracik konten sehingga nantinya
dihasilkan konten yang mudah untuk dipahami yang kita namakan smart-konten.
Selanjutnya dari hasil analsisis mahasiswa diinstruksikan untuk menyusun bahan ajar.
Setelah bahan ajar selesai, selanjutnya di upload pada berbagai media/aplikasi yang tersedia
pada masing-masing smartphone yang dimiliki mahasiswa. Dapat menggunakan youtube,
blog bahkan social media, sehingga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan
dan dapat dengan mudah mengaksesnya.
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PETA KONSEP

Pola Penyibakan (Cleavage)
Terdiri dari

Radial

Holoblastik

Meroblastik

Terbagi menjadi

Terbagi menjadi

Spiral

Terjadi pada zigot dari
tipe sel telur

Isolesital

Isolesital

Bilateral

Rotasional

Terjadi pada zigot dari
tipe sel telur

Isolesital

Isolesital

Diskoidal

Superfisial

Terjadi pada zigot dari tipe sel telur

Telolesital

Sentrolesital

Mesolesital

Lesson Design

M : Penyibakan
(Cleavage)
dan Blastulasi
C : - Mengamati
MMI daring
- Diskusi
- Mengamati
alat peraga
A :- Proses
- Penguasaan
konsep

Mata Kuliah : Embriologi
Semester
: VII (Ganjil 2017/2018)
Dosen
: drh. Nia Nurdiani, M.Sc.

Pendahuluan

Tema kuliah untuk 1 pertemuan (3 SKS)

Kegiatan Inti

Penutup

MMI daring diakses sejak seminggu sebelum tatap muka

A

Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil

B

1. Peristiwa apa yang
tergambar pada
gambar A?
2. Apa yang anda pikirkan
tentang gambar B?
3. Bagaimana sebuah sel
telur yang dibuahi
berubah menjadi
individu multiseluler?

1.
2.
3.
4.

Menjelaskan peristiwa
fertilisasi
Menjelaskan hakekat
fungsi fertilisasi
Menjelaskan konsep
tumbuh dan
berkembang
Menyebutkan tahapantahapan embriogenesis

15 menit

• Mengapa
pembelahan
sel pada
periode
penyibakan
(cleavage)
umumnya
berlangsung
sangat cepat?
• Peristiwa apa
yang
terpenting
dalam
blastulasi?

• Menelaah
kembali
konsepkonsep dasar
penyibakan
(cleavage)
Blastulasi

Bagaimana
hubungan pola
distribusi kuning
telur dengan tipe
sel telur dan pola
penyibakannya?
Bagaimana
penggolongan
hewan berdasarkan sebaran
kuning telur
dalam sitoplasma
telurnya?
• Membuat peta
konsep Pola
penyibakan
(cleavage)
>> LKM
• Menggolongkan
kelas-kelas hewan
berdasarkan tipe
sel telurnya
• Memberi contoh
jenis-jenis hewan
pada masingmasing jenis pola
penyibakan

120 menit

Jelaskan
perbedaan pola
penyibakan dan
blastulasi antar
zigot dari
hewan-hewan
bulu babi, katak,
burung dan
manusia.
Membuat tabel
perbandingan
Cleavage antara
hewan-hewan
Bulu Babi,
Katak, Unggas
dan Manusia
>> LKM

Asesmen pengusaan
konsep

Target :
Menjawab
pertanyaanpertanyaan dalam
soal post test secara
daring yang mengacu
kepada indikator
penguasaan konsep
sesuai target (capaian
pembelajaran)

• Memahami konsepkonsep dasar
penyibakan
(cleavage) dan
Blastulasi
• Mengaitkan pola
distribusi kuning
telur dengan tipe
sel telur dan pola
penyibakannya
• Memerinci dan
mendiferensiasikan
pola penyibakan
(Cleavage) dan
blastulasi antar
zigot beberapa
jenis hewan

Presentasi
menjelaskan
kasil kerja
kelompok

15 menit

1

10/19/2017

TUGAS TERSTRUKTUR MINGGU KE-6
PERKULIAHAN EMBRIOLOGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI, FKIP, UNPAS
Materi : Penyibakan (Cleavage) dan Bastulasi
1. Akses serta pelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh bahan ajar berupa
MMI dengan materi Penyibakan (Cleavage) dan Bastulasi didahului dengan
melaksanakan tes pengetahuan awal (pre test)
2. Buat bagan konsep pola penyibakan terkait tipe telur berdasarkan pola
penyebaran kuning telurnya.

PETA KONSEP

Pola Penyibakan (Cleavage)
Terdiri dari

Holoblastik
Terbagi menjadi

Terbagi menjadi

Bilateral
Terjadi pada zigot dari tipe sel telur

Superfisial

Terjadi pada zigot dari tipe sel telur

Isolesital

Terjadi pada zigot dari tipe sel telur

Telolesital

Mesolesital

3. Berikan contoh hewan- hewan pada masing-masing pola penyibakan.

1. Buat perbandingan Cleavage antara hewan-hewan Bulu Babi, Katak, Unggas
dan Manusia dalam bentuk tabel seperti tertera di bawah ini.

Jenis Hewan

Tipe Telur

Pola Cleavage

Gambar
Bentuk
Morula

Gambar
Potongan
Tengah
Blastula

Bulu Babi

Katak

Burung

Manusia

Bandung, 18 Oktober 2017
Dosen Pengampu Mk. Embriologi
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Pengantar
Seluruh proses perkembangan hewan sejak zigot (sel telur yang difertilisasi spermatozoa)
sampai saat penetasan atau kelahiran disebut embriogenesis. Penyibakan (ceavage) dan
blastulasi merupakan dua tahapan awal embriogenesis yang berlangsung berkesinambungan,
sebelum dilanjutkan dengan tahap gastrulasi dan organogenesis. Seluruh rangkaian
embriogenesis tidak mudah diamati karena berlangsung pada zigot yang ukurannya relatif
sangat kecil, tetapi di dalamnya terjadi peristiwa-peristiwa yang berlangsung dinamis,
kompleks, dalam ruang tiga atau empat dimensi (3-4D). Keadaan ini menjadikan konsepkonsep embriologi bersifat abstrak yang sulit untuk dijelaskan dan dipahami.
Penguasaan konsep-konsep abstrak memerlukan kemampuan penalaran dan daya imajinasi
tingkat tinggi. Pada kenyataannya, tidak semua mahasiswa peserta perkuliahan embriologi
memiliki daya penalaran yang memadai, sehingga perlu dicari suatu pendekatan pembelajaran
efektif, yang dapat mengonkritkan konsep-konsep abstrak embriologi, yang memudahkan bagi
mahasiswa untuk membangun pengetahuan baru dari informasi yang diperolehnya selama
pembelajaran. Pendekatan-pendekatan pembelajaran yang memudahkan mahasiswa untuk
mencapai tujuan pembelajarannya antara lain melalui praktikum atau kerja praktik dan
penggunaan media pembelajaran. Namun demikian, praktikum dalam pembelajaran
embriologi seringkali terkendala pada kesulitan penyediaan bahan berupa preparat asli/segar
embrio, serta peralatan laboratorium yang spesifik.
Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini perkembangan teknologi informatika dengan
perangkat komputer telah merambah ke dunia pendidikan. Mengintegrasikan teknologi ini
secara arif ke dalam metodologi pembelajaran sangat membantu mempermudah dan
mempercepat pemahaman peserta didik. Dalam hal perkuliahan embriologi, telah
dikembangkan sebuah metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran mandiri
melalui pengaksesan bahan ajar dalam bentuk multimedia interaktif melalui internet (elearning) dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Kendati teknologi informatika telah
berkembang pesat sehingga memungkinkan seorang pebelajar dapat melakukan pembelajaran
secara mandiri, mengingat pendidikan karakter memerlukan metode keteladanan dan
pembiasaan, maka pembelajaran tatap muka di dalam kelas tidak dapat ditinggalkan.

Pada praktiknya, bahan ajar embriologi yang telah dikembangkan diterjemahkan ke dalam
bentuk multimedia interaktif (MMI) yang memadukan teks, gambar, film animasi, video, serta
suara. MMI ini kemudian diunggah ke dalam Learning Management System (LMS) Moodle, yang
dapat diakses mahasiswa melalui jaringan internet. Mahasiswa yang dapat mengakses bahan
ajar ini hanya mahasiswa yang tercatat dalam kontrak matakuliah embriologi, dengan masingmasing password bagi setiap mahasiswa pemilik hak akses. Di dalam LMS ini terdapat piranti
menu yang memungkinkan dosen memonitor aktivitas pengakses, termasuk waktu, frekuensi
dan durasi pengaksesan.
Pokok bahasan Penyibakan (cleavage) dan Blastulasi mencakup sub-sub pokok bahasan
Konsep-konsep Dasar Penyibakan (Cleavage) dan Blastulasi, Pembentukan Sumbu Tubuh,
serta Pola Penyibakan (Cleavage) dan blastulasi pada berbagai hewan contoh. Di dalam MMI
ini mahasiswa mendapatkan pembahasan setiap sub pokok bahasan yang rinci dan sistematis,
diperjelas dengan gambar animasi, video, teks, serta suara narator. Mahasiswa diberi tugas
belajar mandiri dengan mengakses MMI daring dalam kurun waktu satu minggu menjelang
pembelajaran tatap muka. Hasil belajarnya dituangkan dalam bentuk rangkuman, yang
kemudian didiskusikan dalam pembelajaran tatap muka di kelas. Diskusi dilakukan dalam
kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 - 6 orang. Hasil diskusi kelompok
selanjutnya dipresentasikan untuk mendapat respon seluruh kelas. Assesmen akhir
penguasaan konsep dilakukan melalui LMS yang memfasilitasi dosen untuk monitor aktivitas
pengerjaan pre dan post test berikut skor yang dihasilkannya.

T 8c Gambar: Tampilan multimedia interaktif (MMI) dalam Learning

Managemen System (LMS) Moodle yang diakses melalui situs internet.

Tujuan
Melalui pembelajaran pokok materi Penyibakan (cleavage) dan Blastulasi dengan metode
blanded learning ini, diharapkan dapat memberi kemudahan bagi mahasiswa untuk mencapai
tujuan belajarnya, yakni: Menganalisis keterkaitan antara kandungan dan distribusi
kuning telur dengan pola pembelahan zigot (Cleavage) dan blastulasi pada
beberapa jenis hewan contoh.
Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini adalah:
• Memahami konsep-konsep dasar penyibakan (cleavage) dan Blastulasi
• Mengaitkan pola distribusi kuning telur dengan tipe sel telur serta pola penyibakan dan
bentuk blastulanya
• Memerinci dan mendiferensiasikan pola penyibakan (Cleavage) dan blastulasi antar
zigot beberapa jenis hewan

Sumber dan Bahan
 Bahan ajar dalam bentuk multimedia interaktif (MMI) dalam Learning Managemen System
(LMS) Moodle yang diakses melalui situs internet.
 Sumber bacaan:
•Gilbert, S.F. 2010. Developmental Biology. Ninth Ed. Sinauer Associate, Inc.
Sunderland, Massachusetts, USA.
•Reece, J. B., L. A. Urry, M. L. Cain, S. A. Wasserman, P. V. Minorsky, R. B. Jackson.
2014. Campbell Biology. Tenth Ed. Pearson Education, Inc. USA.
•Rohen, Johanes W., 2008. Embriologi Fungsional (Funktionelle Embriologie, Terj.:
Harjadi Widjaja) Ed. 2. EGC. Jakkarta.
•Sadler, T.W. 2015. Langman’s Medical Embryology. Thirteenth Ed. Walters Kluwer
Health. Philadelphia.
 Lembar kerja mahasiswa

Waktu 150 menit

Garis Besar Kegiatan

Rincian Langkah-langkah Kegiatan
P

Kegiatan Pendahuluan (15 menit)

Kelas dikondisikan dengan pengaturan posisi duduk mahasiswa dalam kelompok,
penyediaan alat peraga, serta pengaturan koneksi internet
 Dosen menayangkan judul kegiatan dan membuka dengan salam.
 Apersepsi dilaksanakan dengan penayangan gambar ilustrasi proses fertilisasi (A), dan
tumbuh kembang zigot menjadi individu multiseluler (B), serta pengajuan pertanyaan :
•
Peristiwa apa yang tergambar pada gambar A?
•
Apa yang anda pikirkan tentang gambar B?
•
Bagaimana sebuah sel telur yang dibuahi berubah menjadi individu multiseluler?


Diharapkan mahasiswa merespon dengan:
• Menjelaskan peristiwa fertilisasi
• Menjelaskan hakekat fungsi fertilisasi
• Menjelaskan konsep tumbuh dan berkembang
• Menyebutkan tahapan-tahapan embriogenesis

Catatan:
o Pengetahuan tentang fertilisasi merupakan prasyarat untuk mempelajari
pokokmateri Penyibakan (cleavage) dan Bastulasi, karena kedua peristiwa ini
berlangsung pada sel telur sesaat setelah fertilisasi oleh spermatozoa.
o Konsep tentang pertumbuhan dan perkembangan merupakan konsep kunci
dalam pembahasan embriogenesis
o Cleavage dan Blastulasi merupakan tahap awal embriogenesis setelah
fertilisasi, yang akan dilanjutkan secara simultan oleh tahap gastrulasi dan
organogenesis.

Kegiatan Inti (110 menit)
Dalam upaya meraih capaian pembelajarannya, mahasiswa belajar bersama anggota
kelompoknya dalam diskusi yang difasilitasi dosen dengan pertanyaan-pertanyaan dan
lembar kerja yang harus dijawab/diselesaikan.
Dalam pengumpulan informasi yang akan diasosiasikan dalam menjawab pertanyaan
dan pengerjaan tugas, mahasiswa diperkenankan untuk mengakses kembali bahan ajar
(MMI) melalui situs internet (sebelumnya, dalam kurun satu minggu, mahasiswa berkesempatan mengakses bahan ajar (MMI) secara mandiri).
Hasil belajar dan pengerjaan tugas kelompok dikomunikasikan melalui presentasi
untuk mendapat respon dari kelompok lainnya.







Kegiatan Penutup (25 menit)




Dosen melaksanakan konfirmasi dan penguatan atas pokok bahasan yang telah dipelajari.
Mahasiswa melaksanakan post test melalui LMS daring, yang hasilnya dapat dipantau
langsung oleh dosen.
Dosen memberi penugasan untuk pembelajaran pokok bahasan selanjutnya.

Lampiran1. Lembar Kerja Mahasiswa
TUGAS TERSTRUKTUR MINGGU KE-6
PERKULIAHAN EMBRIOLOGI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI, FKIP, UNPAS
Materi : Penyibakan (Cleavage) dan Bastulasi
1. Akses serta pelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh bahan ajar berupa
MMI dengan materi Penyibakan (Cleavage) dan Bastulasi didahului dengan
melaksanakan tes pengetahuan awal (pre test)
2. Buat bagan konsep pola penyibakan terkait tipe telur berdasarkan pola
penyebaran kuning telurnya.

PETA KONSEP

Pola Penyibakan (Cleavage)
Terdiri dari

Holoblastik
Terbagi menjadi

Terbagi menjadi

Superfisial

Bilateral
Terjadi pada zigot dari tipe sel telur

Terjadi pada zigot dari tipe sel telur

Isolesital

Terjadi pada zigot dari tipe sel telur

Telolesital

Mesolesital

3. Berikan contoh hewan- hewan pada masing-masing pola penyibakan.

4. Buat perbandingan Cleavage antara hewan-hewan Bulu Babi, Katak, Unggas
dan Manusia dalam bentuk tabel seperti tertera di bawah ini.

Jenis Hewan

Tipe Telur

Pola Cleavage

Gambar
Bentuk Morula

Gambar
Potongan
Tengah Blastula

Bulu Babi

Katak

Burung

Manusia

Bandung, 18 Oktober 2017
Dosen Pengampu Mk. Embriologi
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Lampiran 2: Kisi-kisi dan soal tes penguasaan konsep
INSTRUMEN TEST PENGETAHUAN KONSEP EMBRIOLOGI
DALAM PEMBELAJARAN EMBRIOLOGI BAGI CALON GURU BIOLOGI
Materi Pokok 4: PENYIBAKAN (CLEAVAGE) DAN BLASTULASI
 Pengertian Dasar : - Pengertian Penyibakan; Pengertian Blastulasi
 Pembentukan Sumbu Tubuh
 Pola Penyibakan: Tipe Sel Telur; Tipe Pola Penyibakan dan Contohnya pada
Beberapa Spesies Hewan
Kemampuan
Proses
Kunci
yang
Indikator
Soal
Kognitif
Jawaban
Diharapkan
Menelaah konsepC4 - 1) Mengapa pembelahan sel pada periode
A
konsep dasar
penyibakan
(cleavage)

Menganalisis
keterkaitan
antara
kandungan dan
distribusi kuning
telur dengan
pola pembelahan
zigot (Cleavage)
dan blastulasi
pada beberapa
jenis hewan
contoh.

konseptual

penyibakan (cleavage) umumnya berlangsung
sangat cepat?
a. Sel-sel menjalani fase M (mitosis) dan
fase S (sintesis DNA) dari siklus sel,
tetapi melewatkan fase G1 dan G2 (gap)
b. Sel-sel menjalani fase M (mitosis), fase S
(sintesis DNA, fase G1 dan G2 (gap) )
dari siklus sel, tetapi sama sekali tidak
ada sintesis protein
c. Secara mekanik pembelahan kariokinesis
tidak selalu disertai sitokinesis
d. Secara mekanik pembelahan kariokinesis
tanpa disertai sitokinesis
2) Apa yang dapat terjadi, jika blastomer pada
morula mammalia dipisahkan satu sama lain
kemudian dibiakkan pada media yang
memadai?
a. Terbentuk sel-sel yang potensial untuk
membentuk organ tertentu
b. Terbentuk sel-sel yang potensial untuk
membentuk jaringan tertentu
c. Terbentuk sel-sel spesifik tergantung
kepada jenis medianya
d. Terbentuk sel-sel yang berpotensi untuk
membentuk embrio utuh

1) Peristiwa apa yang terpenting dalam
blastulasi?
a. Sel-sel blastomer yang semakin banyak
b. Sel-sel blastomer bermigrasi ke arah
pinggir morula
c. Terbentuk ruang di antara zona pellusida
dan sel-sel blastomer
d. Terbentuk ruang dalam bagian dalam
Menelaah konsepC4 morula
konsep dasar
konseptual
Blastulasi
2) Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada
suatu species berpengaruh terhadap bentukbentuk blastulanya. Bentuk blastula apa yang
dihasilkan oleh telur telolesital?
a. Coeloblastula
b. Blastokista (blastocyst)
c. Discoblastula(blastodisc)
d. Stereoblastula
1) Mengapa sumbu anteroposterior dianggap
telah ada di dalam sel telur sebelum fertilisasi?
Menguraikan
C4a. Peta nasib telah membuktikan bahwa
proses pembetukan
konseptual
bagian anterior ditentukan di hemiser
sumbu tubuh
animal, dan bagian posterior di hemisver
vegetal

D

D

C

A

b. Peta nasib membuktikan baha bagian
kepala selalu terbentuk tepat di kutub
animal, dan bagian ekor di kutub vegetal
c. Polarisasi menyebabkan hemiser vegetal
berada di bawah hemiser animal
d. Polarisasi menyebabkan hemisver animal
berada di bawah hemisver vegetal.

Mengaitkan pola
distribusi kuning
telur dengan tipe
sel telur dan pola
penyibakannya

2) Dalam penetapan sumbu pembelahan pada
zigot amphibi, akan menjadi bagian apakah
daerah ‘gray crescent’ kelak?
a. Anterior
c. Dorsal
b. Posterior
d. Ventral

C

3) Pada blastodisk ayam, bagaimana sumbu
dorsoventral ditentukan?
a. sisi yang menghadap ke kunng telur
menjadi bagian dorsal, sedangkan sisi
menghadap putih telur menjadi bagian
ventral
b. sisi yang menghadap ke putih telur
menjadi bagian dorsal, sedangkan sisi
menghadap kuning telur menjadi bagian
ventral
c. melibatkan gravitasi selagi telur dalam
perjalanan menyusuri saluran telur
d. melibatkan pergerakan rotasi korteks
selagi sel telur difertilissi.

B

1) Sebagian besar hewan memiliki telur yang
mengandung kuning telur (yolk). Bagaimana
penggolongan hewan berdasarkan sebaran
kuning telur dalam sitoplasma telurnya?
a. Hewan bangsa unggas, reptil dan ikan
termasuk ke dalam tipe Isolecithal
C4 Hewan amfibi dan mamalia termasuk ke
konseptual
dalam golongan tipe Mesolecithal
b. Hewan bangsa unggas, reptil dan ikan
termasuk ke dalam tipe Telolecithal.
c. Amfibi dan mamalia termasuk ke dalam
golongan tipe Centrolecithal

C

2) Karena sifat sebaran kuning telurnya
memenuhi sebagian besar sel telur, maka
mengikuti pola apakah cleavage pada bangsa
unggas?
a. Radial holoblastic
b. Rotational holoblastic
c. Discoidal Meroblastic
d. Superfisial Meroblastic

C

3) Bagaimana pola cleavage yang terjadi pada
zigot Drosophila sp.?
a. Secara meroblastik diskoidal pada
blastodisc
b. Secara meroblastik diskoidal pada nukleus
c. Secara meroblastik superfisial pada
nukleus
d. Secara meroblastik superfisial pada
blastodisc
4) Bagaimana pola cleavage yang terjadi pada
zigot katak?
a. Holoblastik radial
b. Holoblastik rotasional
c. Meroblastik diskoidal
d. Meroblastik bilateral

A

B

5) Bagaimana pola cleavage yang terjadi pada
zigot mammalia?
a. Holoblastik radial
b. Holoblastik rotasional
c. Holoblastik bilateral
d. Holoblastik diskoidal

C

Memerinci dan
C4 - 1) Mengapa tujuh penyibakan awal embrio bulu
mendiferensiasikan konseptual
babi menghasilkan sejumlah sel yang
pola penyibakan
ukurannya tidak seragam?
(Cleavage) dan
a. Pada penyibakan ke-empat terjadi
blastulasi antar
pembelahan meridional di deretan sel
zigot beberapa
hemisver animal
jenis hewan
b. Pada penyibakan ke-empat terjadi
pembelahan meridional di deretan sel
hemisver vegetal
c. Pada penyibakan ke-empat terjadi
pembelahan ekuatorial tidak berimbang
pada hemisver animal
d. Pada penyibakan ke-empat terjadi
pembelahan ekuatorial tidak berimbang
pada hemisver vegetal
2) Mengapa blastomer-blastomer pada morula
katak tidak sama besar, sedangkan pada
manusia relatif seragam?
a. Pembelahan sel pada zigot katak di
hemisfer vegetal lebih lamban daripada
di hemiser animal
b. Pembelahan sel pada zigot katak di
hemisfer animal lebih lamban daripada
di hemisfer vegetal
c. Pembelahan sel pada zigot manusia di
hemisfer vegetal lebih lamban daripada
di hemiser animal
d. Pembelahan sel pada zigot manusia di
hemisfer animal lebih lamban daripada
di hemisfer vegetal
3) Bagaimana kondisi blastocoel yang terkandung
di dalam blastula katak?
a. Terletak di belahan vegetal, dikelilingi
beberapa lapis sel mikromer
b. Terletak di belahan animal, dikelilingi
beberapa lapis sel makromer
c. Terletak di belahan vegetal, dikelilingi
beberapa lapis sel makromer
d. Terletak di belahan animal, dikelilingi
beberapa lapis sel mikromer

D

4) Apa perbedaan utama antara pola penyibakan
holoblastik radial pada embrio echinodermata
dan amfibi dibandingkan dengan pola
penyibakan holoblastik rotasional pada embrio
mammalia?
a. Pada penyibakan rotasional ke-dua, terjadi
penyibakan yang membelah satu
blastomer secara meridional, dan satu lagi
dibelah secara ekuatorial
b. Pada penyibakan rotasional ke-dua, tidak
semua blastomer dibelah dalam waktu
bersamaan
c. Pada penyibakan rotasional, sel-sel yang
baru terbenuk dapat menghasilkan protein
d. Pada penyibakan rotasional, sel-sel yang
baru terbentuk direkatkan oleh matriks
ekstraseluler

A

A

B

5)Mengapa penyibakan awal pada embrio
mammalia berlangsung lebih lambat
dibandingkan penyibakan awal embrio hewan
lain?
a. Pada penyibakan awal embrio mammalia,
tidak semua blastomer dibelah dalam
waktu bersamaan
b. Pada penyibakan awal embrio mammalia,
terjadi aktivasi genom sehingga blastomer
mensintesis protein sebelum pembelahan
berikutnya
c. Pada penyibakan awal embrio mammalia,
terjadi penyibakan dengan pola
holoblastik rotasional
d. Pada penyibakan awal embrio mammalia,
terjadi proses pemadatan (compaction)
yang merekatkan hubugan antar blastomer

B

6) Mekanisme apa yang mencegah blastomerblastomer hasil pembelahan zigot mammalia
tidak lepas satu sama lain?
a. Pembatasan volume zigot oleh zona
pelusida dan selubung fertilisasi
b. Perlekatan antar blastomer oleh matriks
ekstraseluler
c. Pembatasan volume zigot oleh zona
pelusida dan selubung fertilisasi, serta
perlekatan antar blastomer oleh matriks
ekstraseluler
d. Perlekatan antar blastomer oleh
pembentukan desmosom
7) Bagaimana blastulasi yang terjadi pada embrio
ayam?
a. Sel-sel blastoderm menghasilkan cairan
yang berkumpul membentuk ruang baru
b. Sel-sel blastoderm memisah menjadi dua
lapisan sel yang mengapit ruang
blastocoel
c. Terbentuk lapisan hipoblas di ruang
subgerminal akibat migrasi sel-sel
blastoderm
d. Terbentuk lapisan hipoblas di ruang
subgerminal akibat pemisahan lapisan
epiblas menjadi dua lapis
8) Penyibakan awal embrio lalat buah
(Drosophila), berlangsung dengan kinositosis
tanpa diiringi sitokinesis, namun mengapa hasil
akhirnya berupa blastula yang terdiri atas
lapisan sel-sel tunggal yang mengitari massa
kuning telur?
a. Masing-masing inti hasil kinositosis
membentuk pulau energid
b. Masing-masing inti hasil kinositosis
mengalami migrasi ke perifer embrio
c. Masing-masing inti hasil kinositosis
mengalami selularisasi
d. Masing-masing inti hasil kinositosis
membentuk blastoderm sinsitial

B

C

C
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Mengembangkan
Metode Pembelajaran
dengan Pendekatan TPACK
untuk Materi Pokok
Cleavage dan Blastulasi
dalam Embriologi
melalui Lesson Study

Lesson Study for Learning Community
FKIP, Universitas Pasundan
2017

Latar Belakang

• Cleavage dan Blastulasi merupakan salah satu
tahapan embriogenesis yang dibahas dalam
matakuliah Embriolgi. Materi ini bersifat
abstrak sehingga sulit dijelaskan, sulit
dipelajari secara konvensional, serta sulit
dipahami mahasiswa pebelajar.
• Berbagai metode pembelajaran telah dicoba
untuk mempermudah mahasiswa pebelajar
memperoleh capaian pembelajarannya, namun
belum memberi hasil optimal.

1
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TPACK = solusi ???
•
•

Apa itu TPACK?
Bagaimana menerapkannya?

Kerangka TPACK

(Technological Pedagogical And Content Knowledge )
(Mishra & Koehler , 2006)

2
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Pendekatan TPACK

untuk pembelajaran EMBRIOLOGI

MMI
bertaut
web
Blanded
Learning

Konsepkonsep
Embriologi

Pembelajaran
Embriologi

Mengapa MMI ??

Multimedia interaktif (MMI)
memberi peluang penyajian materi ajar yang
memadukan berbagai media (format file) berupa
teks, gambar, grafik, sound, animasi, dan video,
serta tombol-tombol kontrol yang dapat
dioperasikan oleh pengguna secara interaktif.

3
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Mengapa Blanded Learning ??

Menggabung dua metode pembelajaran
(e-learning dan classroom face-to face)
memberi peluang kepada mahasiswa untuk
belajar secara madiri dan juga belajar pada
komunitas pebelajar yang sesungguhnya.
E-learning:
Mengakses melalui internet
MMI yang diunggah ke
dalam LMS Moodle

Clasroom face-to face:
Diskusi
Pemecahan Masalah
Presentasi

Bagaimana mengembangkan metode
pembelajaran dengan pendekatan TPACK
untuk membelajarkan materi pokok Cleavage
dan Blastulasi dalam perkuliahan Embriologi
bagi calon guru Biologi?

Bagaimana efektivitas metode pembelajaran
yang dikembangkan itu dalam meningkatkan
penguasaan konsep Cleavage dan Blastulasi
bagi mahasiswa calon guru Biologi?

4
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LESSON
STUDY

Kata kunci dalam definisi Lesson Study:
professional coaching,
continuing,
knowledge sharing and creation,
collaborative,
collegiality,
mutual learning,
dan community learning.

Siklus
Lesson Study

Reflection:

• Observer
mengemukakan
hasil observasi
(positif & negatif )
serta usulan solusi
• Melakukan Lesson
Redesign

SEE

PLAN

Mengembangkan:
• Chapter design
• Lesson design

DO

Open Lesson:

•

Pelaksanaan pembelajaran oleh Dosen Model
• Observasi oleh Learning Community

5
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PLAN
Mengembangkan:
• Chapter design
• Lesson design

Foto/Video Kegiatan Planning
di lab Akuntansi

Foto/Video Kegiatan Planning
di lab Akuntansi

Foto/Video Kegiatan Planning
di lab Akuntansi

Mata Kuliah : Embriologi
Semester
: VII (Ganjil 2017/2018)
Dosen
: drh. Nia Nurdiani, M.Si.

Lesson Design

M : Penyibakan
(Cleavage) dan
Blastulasi
C : - Mengamati
MMI daring
- Diskusi
- Mengamati
alat peraga
A :- Proses
- Penguasaan
konsep

Pendahuluan

Tema kuliah untuk 1 pertemuan (3 SKS)

Kegiatan Inti

Penutup

MMI daring diakses sejak seminggu sebelum tatap muka

A

Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil

B

1. Peristiwa apa yang
tergambar pada
gambar A?
2. Apa yang anda
pikirkan tentang
gambar B?
3. Bagaimana sebuah sel
telur yang dibuahi
berubah menjadi
individu multiseluler?
1.
2.
3.
4.

Menjelaskan peristiwa
fertilisasi
Menjelaskan hakekat
fungsi fertilisasi
Menjelaskan konsep
tumbuh dan
berkembang
Menyebutkan tahapantahapan embriogenesis

15 menit

• Mengapa
pembelahan
sel pada
periode
penyibakan
(cleavage)
umumnya
berlangsung
sangat cepat?
• Peristiwa apa
yang
terpenting
dalam
blastulasi?

• Menelaah
kembali
konsepkonsep dasar
penyibakan
(cleavage)
Blastulasi

Bagaimana
hubungan pola
distribusi kuning
telur dengan tipe
sel telur dan pola
penyibakannya?
Bagaimana
penggolongan
hewan berdasarkan sebaran
kuning telur dalam
sitoplasma
telurnya?
• Membuat peta
konsep Pola
penyibakan
(cleavage)
>> LKM
• Menggolongkan
kelas-kelas hewan
berdasarkan tipe
sel telurnya
• Memberi contoh
jenis-jenis hewan
pada masingmasing jenis pola
penyibakan

120 menit

Jelaskan
perbedaan pola
penyibakan dan
blastulasi antar
zigot dari hewanhewan bulu babi,
katak, burung
dan manusia.

Membuat tabel
perbandingan
Cleavage antara
hewan-hewan
Bulu Babi,
Katak, Unggas
dan Manusia
>> LKM

Asesmen pengusaan
konsep:
• Evaluasi ketepatan
konsep dalam
model alat peraga
• Jawab post-test
daring
Mengevaluasi dengan
benar kesesuaian
model alat peraga
dengan konsepnya.
Menjawab
pertanyaanpertanyaan dalam soal
post test secara daring
yang mengacu kepada
indikator penguasaan
konsep sesuai target
(capaian
pembelajaran)

Target :
• Memahami
konsep-konsep
dasar penyibakan
(cleavage) dan
Blastulasi
• Mengaitkan pola
distribusi kuning
telur dengan tipe
sel telur dan pola
penyibakannya
• Memerinci dan
mendiferensiasika
n pola penyibakan
(Cleavage) dan
blastulasi antar
zigot beberapa
jenis hewan

Presentasi
menjelaskan
kasil kerja
kelompok

15 menit
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DO
Open Lesson:

•

Pelaksanaan pembelajaran oleh Dosen Model
• Observasi oleh Learning Community

Foto/Video Pembelajaran
Kegiatan Inti 1

Foto/Video Pembelajaran
Kegiatan Inti 2

Foto/Video Pembelajaran
Kegiatan Inti 3

7
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SEE
Reflection:

• Observer mengemukakan hasil observasi
(positif & negatif ) serta usulan solusi
• Melakukan Lesson Redesign

Foto/Video Refleksi

Foto/Video Refleksi
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No.

Efek Open Lesson
Terhadap
Peningkatan Hasil
Belajar Mahasiswa
pada Materi Pokok
Cleavage dan
Blastulasi dalam
Embriologi

I

II

III

IV

V

Kode
Mahasiswa

Skor

Peningkatan

Pre-test Post-test

Gain

N-Gain

Kategori
Peningkatan

Kelompok 1
OLE1-101
OLE1-102
OLE1-103
OLE1-104
RATA-RATA
Kelompok 2
OLE1-201
OLE1-202
OLE1-203
OLE1-204
OLE1-205
RATA-RATA
Kelompok 3
OLE1-301
OLE1-302
OLE1-303
OLE1-304
OLE1-305
RATA-RATA
Kelompok 4
OLE1-401
OLE1-402
OLE1-403
OLE1-404
OLE1-405
OLE1-406
RATA-RATA
Kelompok 5
OLE1-501
OLE1-502
OLE1-503
OLE1-504
OLE1-505
RATA-RATA

8,00
5,00
6,00
10,00
7,25

19,00
20,00
19,00
20,00
19,50

11,00
15,00
13,00
10,00
12,25

0,92
1,00
0,93
1,00
0,96

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

6,00
5,00
7,00
8,00
7,00
6,60

20,00
20,00
20,00
20,00
19,00
19,80

14,00
15,00
13,00
12,00
12,00
13,20

1,00
1,00
1,00
1,00
0,92
0,98

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

7,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,20

20,00
20,00
20,00
19,00
20,00
19,80

13,00
18,00
16,00
15,00
16,00
15,60

1,00
1,00
1,00
0,94
1,00
0,99

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

11,00
8,00
6,00
4,00
8,00
5,00
7,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
19,00
19,83

9,00
12,00
14,00
16,00
12,00
14,00
12,83

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,93
0,99

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

5,00
6,00
4,00
5,00
6,00
5,20

20,00
13,00
20,00
19,00
10,00
16,40

15,00
7,00
16,00
14,00
4,00
11,20

1,00
0,50
1,00
0,93
0,29
0,74

Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi

Gambaran Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa
sebagai Efek dari Open Lesson
25
20
15
Pre-test
Post-test

10
5
0

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 Kelompok 5
N-Gain rata-rata: 0,93
Kategori peningkatan: Tinggi
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Kesimpulan
Prinsip-prinsip dalam Lesson Study sangat efektif
dalam membantu pengembangan metode pembelajaran
yang baik, terarah dan teruji efektivitasnya dalam
perolehan capaian pembelajaran
Metode Pembelajaran dengan Pendekatan TPACK untuk
Materi Pokok Cleavage dan Blastulasi dalam Embriologi yang
dikembangkan melalui Lesson Study sangat efektif dalam
memberi kemudahan bagi mahasiswa untuk meraih capaian
pembelajarannya
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PETA K O N S E P
METABOLISME
terdiri atas

Anabolisme

Katabolisme

terjadi pada

terjadi pada

Sintesis Senyawa Organik

Proses Respirasi

meliputi

meliputi

Lemak

Protein

•
•
•

Tempat
Bahan
Fungsi
contoh

•
•
•
•

Lesson Design

Anaerob

Aerob

Enzim

Glikolisis
Siklus Krebs
Fosforilisasi Oksidatif

Fermentasi

Mata Kuliah : Biologi Umum
Semester
: Ganjil 2017/2018
Dosen
: Dr. Cartono, M.Pd, MT
Tema kuliah untuk 1 pertemuan

M : Metabolisme

Pendahuluan

C : - Mengobservasi
bahan ajar
daring
- Diskusi
- Praktikum

Kegiatan Inti

The House Of Power

•

LKS
•

A : - Produk
- Proses

A

B
1)
2)

Mahasiswa
melakukan
praktikum uji
makanan
•
Uji Karbohidrat
•
Uji Protein
•
Uji Lemak

•

(Real Laboratory)

Apa yang saudara
pikirkan gambar A
dan gambar B?
Bagaimana
hubungan gambar
A dan B?

LKS

Apa peran
L,P,E,KH dalam
menghasilkan
energi?
Dimana tempat
spesifik di sel
terjadinya
proses
pembentukan
L,P,E,K
Apakah pada
proses
pencernaan
makanan terjadi
mekanisme
anabolisme dan
katabolisme

Penutup
Praktikum Virtual
Lab
•
Anabolisme
(fotosintesis)
•
Katabolisme
(respirasi)

•

•
•

Bagaimana
peran proses
pernafasan
dalam
metabolisme
•

1)
2)
3)
4)

Menjelaskan hubungan
antara makanan dan
energi
Menjelaskan fungsi
makanan
Berlari/Bergerak/Berga
ya diperlukan energi
Mendeskripsikan
komponen-komponen
dalam makanan (L,P,
KH, Vit)

•

•

Memahami
definisi
komponenkomponen
dalam makanan
Menjelaskan
proses
identifikasi
komponen
makanan

•

•

•

•

20 menit

Menjelaskan
peran L,P, KH
dan Enzim dalam
menghasilkan
energi?
Menunjukkan
tempat proses
pembentukan
L,P,E,KH
Memahami definisi
anabolisme dan
katabolisme
Menjelaskan proses
anabolisme dan
katabolisme aerob

60 menit

Mengidentifikasi
karakteristik
anabolisme
dalam
fotosintesis
Mengidentifikasi
karakteristik
katabolisme
dalam proses
respirasi
Memahami
keterkaitan
antara proses
fotosintesis pada
tumbuhan dan
respirasi pada
manusia/hewan

Bagaimana memilih dan
membedakan makanan yang
mengandung karbohidrat,
protein, lemak, vitamin ,
mineral

Target :

Mengelompokkan jenis-jenis
makann berdasarkan
kandungan bahan makanan

• Membedakan
anabolisme dan
katabolisme

Mahasiswa dapat
membedakan dan memilih
makanan yang termasuk KH,
lemak, protein, vitamin
Bagaimana menjelaskan
tempat sintesis bahan
sintesis senyawa organik
Mahasiswa dapat
membedakan anabolisme
dan katabolisme
Akibat yang ditimbulkan
apabila seseorang mogok
makan
LETIH
LESU
LUNGLAY

• Mengidentifikasi
ciri anabolismekatabolisme

• Menjelaskan
tempat dan
bahan spesifik
• Menjelaskan
fungsi
komponen
dalam makanan
• Memilih bahan
makanan yang
mengandung
lemak, protein,
vitamin,
mineral

KEMATIAN

20 menit
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LEMBAR KERJA MAHASISWA
Amati gambar berikut!
The House Of Power

A

B

 Apa yang saudara pikirkan mengenai gambar A dan B!
 Jelaskan hubungan antara gambar A dan B!
 Berdasarkan jawabanmu, proses-proses apa saja yang akan terjadi di dalam tubuh manusia?
 Apakah jenis-jenis makanan pada gambar tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
manusia?
 Jelaskan fungsi setiap komponen dalam bahan makanan?
 Lakukan percobaan kemudian buatlah laporan yang memuat :
a)
b)
c)
d)

Tujuan percobaan
Alat dan bahan yang digunakan
Langkah-langkah kegiatan percobaan
Kesimpulan
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Mata Kuliah
BIOLOGI UMUM
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Dosen Model
Dr. Cartono, M.T., M.Pd.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
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2017

Capter Desain

PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Mata Kuliah
BIOLOGI UMUM
Pokok Bahasan
PEWARISAN SIFAT GENETIKA
(Hukum Mendel)
Bobot : 3 SKS

Pengantar
Setiap spesies memiliki keanekaragaman tingkat genetik, sehingga setiap individu tampak
berbeda satu dengan lainnya. Karakter yang muncul pada individu tersebut dapat muncul
ataupun tidak muncul kepada keturunannya. Pada tahun 1800an, seorang ilmuwan bernama
Gregor Mendel berhasil mempelajari mengenai pewarisan sifat pada tanaman kacang ercis
sehingga dihasilkan Hukum Mendel 1 dan Hukum Mendel II. Berdasarkan Teori Mendel,
kemudian diturunkan model untuk penghitungan jumlah keturunan dan sifat yang dibawanya.
Namun, model ini seringkali kurang dipahami antara teori dengan kenyataannya.
Penguasaan konsep-konsep abstrak memerlukan kemampuan penalaran dan daya imajinasi
tingkat tinggi. Pada kenyataannya, tidak semua mahasiswa peserta perkuliahan biologi umum
memiliki daya penalaran yang memadai, sehingga perlu dicari suatu pendekatan pembelajaran
efektif, yang memudahkan bagi mahasiswa untuk membangun pengetahuan baru dari
informasi yang diperolehnya selama pembelajaran. Pendekatan-pendekatan pembelajaran yang
memudahkan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya antara lain melalui
praktikum atau kerja praktik dan penggunaan media pembelajaran. Namun demikian,
praktikum dalam pembelajaran konsep pewarisan sifat ini tidaklah mudah karena dalam
penyediaan sampel populasi dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, perkawinan dilakukan
secara acak, dan dibutuhkan waktu yang lama.
Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini perkembangan teknologi informatika dengan
perangkat komputer telah merambah ke dunia pendidikan. Mengintegrasikan teknologi ini
secara arif ke dalam metodologi pembelajaran sangat membantu mempermudah dan
mempercepat pemahaman peserta didik. Dalam hal perkuliahan biologi umum, telah
dikembangkan sebuah metode vitual laboratorium yang menggabungkan pembelajaran mandiri
melalui pengaksesan bahan ajar dalam bentuk multimedia interaktif melalui internet (e-

learning) dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Kendati teknologi informatika telah
berkembang pesat sehingga memungkinkan seorang pebelajar dapat melakukan pembelajaran
secara mandiri, mengingat pendidikan karakter memerlukan metode keteladanan dan
pembiasaan, maka pembelajaran tatap muka di dalam kelas tidak dapat ditinggalkan.
Dalam proses pembelajaran Biologi Umum, media pembelajaran yang dikembangkan berupa
virtual laboratorium yang memadukan teks, gambar, filem animasi, dan suara. Virtual
laboratorium ini berupa simulasi penelitian di laboratorium yang dapat mengilustrasikan
kondisi pengamatan dan penelitian Hukum Mendel. Virtual laboratorium ini merupakan
bentuk kerja sama dengan perusahaan Labster Indonesia. Mahasiswa dapat mengakses media
ajar ini melalui jaringan internet.
Pokok bahasan Pewarisan Sifat mencakup sub-sub pokok bahasan Konsep-konsep Dasar
genetika dan pewarisan sifat, beberapa jenis hibridisasi, dan Hukum Segregasi serta Hukum
Perkawinan Acak. Di dalam virtual laboratorium ini mahasiswa mendapatkan teori setiap sub
pokok bahasan, diperjelas dengan gambar animasi, video,dan teks. Mahasiswa diberi tugas
belajar mandiri dengan mengakses virtual laboratorium dalam kurun waktu satu minggu
menjelang pembelajaran tatap muka. Hasil belajarnya dituangkan dalam bentuk rangkuman,
yang kemudian didiskusikan dalam pembelajaran tatap muka di kelas. Diskusi dilakukan dalam
kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 - 4 orang. Hasil diskusi kelompok
selanjutnya dipresentasikan untuk mendapat respon seluruh kelas.

T Gambar:
8c Tampilan Virtual Laboratorium untuk Laboratorium Genetika
Bagian Pewarisan Sifat

Tujuan
Melalui pembelajaran pokok materi Pewarisam sifat dengan metode tatap muka dan virtual
laboratorium ini ini, diharapkan dapat memberi kemudahan bagi mahasiswa untuk mencapai
tujuan belajarnya, yakni: Menganalisis pewarisan sifat berdasarkan Hukum Mendel.
Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ini adalah:
• Memahami konsep-konsep dasar pewarisan sifat
• Menganalisis hasil keturunan hibdiridasasi monohibrid dan dihibrid
• Memerinci Hukum Segregasi dan Hukum Perkawinan Acak

Sumber dan Bahan
 Bahan ajar dalam bentuk virtual laboratoium yang diakses melalui situs internet
(https://courses.labster.com).
 Sumber bacaan:
Campbell, N. A., J.B. Reece.. 2011. Biology 9th Ed. San Fransisco: Pearson
Education, Inc.
Campbell, N. A., J.B. Reece. 2010. BIOLOGI (Biology.Terj.: D. T. Wulandari).
Jakarta: Penerbit Erlangga
Perry, J.W, D. Morton, J.B. Perry. 2007. Laboratory manual for General Biology 5th
Ed. Belmont; Thomson Higher Education
Robinson, Richard. 2002. Biology. New York: Farmington Hills
Cartono, R. Nahdiah. 2010. Biologi Umum untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Prisma
Press Prodaktama
 Lembar kerja mahasiswa.

Waktu 150 menit

Garis Besar Kegiatan

Rincian Langkah-langkah Kegiatan
P

Kegiatan Pendahuluan (15 menit)




Kelas dikondisikan dengan pengaturan posisi duduk mahasiswa dalam kelompok,
penyediaan alat peraga, serta pengaturan koneksi internet
Dosen menayangkan judul kegiatan dan membuka dengan salam.
Apersepsi dilaksanakan dengan penayangan gambar ilustrasi variasi genetik (A), dan
gambar tes buta warna (B), serta pengajuan pertanyaan :
• Peristiwa apa yang tergambar pada gambar A?
• Bagaimana satu spesies tetapi memiliki banyak warna dapat terjadi?
• Apakah Anda dapat melihat gambar B dengan jelas?
Diharapkan mahasiswa merespon dengan:
• Menjelaskan peristiwa variasi genetik?
• Menjelaskan kejadian buta warna yang dapat diturunkan dari orang tuanya?
• Menjelaskan karakter-karakter dapat diturunkan kepada keturunannya

Catatan:
o Visualisasi mengenai variasi genetik pada bunga dapat menggambarkan bahwa
walaupun satu spesies tetapi karakter yang dimiliki oleh suatu individu dapat
berbeda-beda. Karakter tersebut diturunkan dari kedua orangtuanya. Konsep
ini merupakan konsep pewarisan sifat
o Salah satu kasus yang dapat diwariskan kepada keturunannya adalah kejadian
buta warna pada seseorang.

Kegiatan Inti (110 menit)
Dalam upaya meraih capaian pembelajarannya, mahasiswa belajar bersama anggota
kelompoknya dalam diskusi yang difasilitasi dosen dengan pertanyaan-pertanyaan dan
lembar kerja yang harus dijawab/diselesaikan.
Dalam pengumpulan informasi yang akan diasosiasikan dalam menjawab pertanyaan
dan pengerjaan tugas, mahasiswa diperkenankan untuk mengakses kembali virtual
laboratorium melalui situs internet (sebelumnya, dalam kurun satu minggu, mahasiswa
ber-kesempatan mengakses media ajar (virtual laboratorium) secara mandiri).
Hasil belajar dan pengerjaan tugas kelompok dikomunikasikan melalui presentasi
untuk mendapat respon dari kelompok lainnya.







Kegiatan Penutup (25 menit)




Dosen melaksanakan konfirmasi dan penguatan atas pokok bahasan yang telah dipelajari.
Mahasiswa melaksanakan post test
Dosen memberi penugasan untuk pembelajaran pokok bahasan selanjutnya.

Lampiran1. Lembar Kerja Mahasiswa
TUGAS TERSTRUKTUR MINGGU KE-3
PERKULIAHAN PEWARISAN SIFAT
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI, FKIP, UNPAS
Materi : Penyibakan (Cleavage) dan Bastulasi
1. Akses serta pelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh bahan ajar berupa
virtual laboratorium dengan materi Pewarisan Sifat
2. Buat peta konsep mengenai materi yang disampaikan pada virtual laboratorium
tersebut!

3. Jelaskan mengenai perbedaan Hukum Segregasi dan Hukum Perkawinan Acak!

Bandung, 1 Oktober 2017
Dosen Pengampu Mk. Biologi Umum

Jawaban yang diharapkan dari pertanyaan dalam LKM:
1.

2. Hukum

Segregasi menyatakan bahwa pada pembentukan gamet (sel kelamin),
kedua gen induk (Parent) yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiaptiap gamet menerima satu gen dari induknya
Hukum Perkawinan Acak menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang
atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada
pasangan sifat yang lain.
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PETA KONSEP
Pewarisan
sifat

Prinsip
Genetika

Hukum
Pewarisan
Sifat

Hibridisasi

Penurunan
sifat

Monobrid

Hukum
Segregasi

Fenotip

Dihibrid

Hukum
Perkawinan
Acak

Genotip

Alel

Lesson Design

Mata Kuliah : Biologi Umum
Semester
: I (Ganjil 2017/2018)
Dosen
: Dr. Cartono, M.T., M.Pd.

Pendahuluan

Tema kuliah untuk 1 pertemuan (3 SKS)

• Kegiatan Inti
MMI daring diakses sejak seminggu sebelum tatap
muka

A

Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil

B

1. Peristiwa apa yang
tergambar pada
gambar A?
2. Bagaimana satu
spesies tetapi
memiliki banyak
warna dapat terjadi?
3. Apakah Anda dapat
melihat gambar B
dengan jelas?
1.
2.

3.

Menjelaskan peristiwa
variasi genetik?
Menjelaskan kejadian
buta warna yang
dapat diturunkan dari
orang tuanya?
Menjelaskan karakterkarakter dapat
diturunkan kepada
keturunannya

15 menit

• Bagaimana
penurunan
sifat dapat
terjadi?
• Apa perbedaan
fenotip dan
genotip?
• Apa peranan
alel dalam
pewarisan
sifat?

• Menelaah
kembali
konsepkonsep
dasar
pewarisan
sifat

Apa yang
dimaksud
dengan
hibridisasi,
monohibrid, dan
dihibrid?

Jelaskan
perbedaan
Hukum
Segregasi dan
Hukum
Perkawinan
Acak!

Penutup
Asesmen
pengusaan konsep

Target :
Menjawab
pertanyaanpertanyaan dalam
soal post test

Bagaimana
penghitungan
keturunan pada
hibridisasi
dengan
menggunakan
diagram
Punnet?

• Membuat
peta konsep
Pewarisan Sifat
>> LKM
• Memecahkan
kasus hibridisasi
monohibrid dan
dihibrid
• Menggunakan
diagram Punnet
dalam
penghitungan
Hibridisasi

120 menit

•

•

•

Membuat
resume
perbedaan
Hukum
Segregasi dan
Hukum
Perkawinan
Acak
>> LKM

Memahami
konsep-konsep
dasar pewarisan
sifat
Menganalisis
hasil keturunan
hibdiridasasi
monohibrid dan
dihibrid
Memerinci
Hukum
Segregasi dan
Hukum
Perkawinan
Acak

Presentasi
menjelaskan
kasil kerja
kelompok

15 menit
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PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Mata Kuliah
FISIOLOGI HEWAN
Pokok Bahasan
REGULASI HORMON PADA HEWAN
Bobot : 3 SKS

Pengantar

Sistem endokrin dapat kita jumpai pada semua gologan hewan, baik vertebrata maupun
invertebrata. Sistem endokrin (hormon) dan saraf secara bersama lebih dikenal sebagai supra
sisem neuroendokrin yang bekerja sama secara kooperatif untuk menyelenggarakan fungsi
kedali dan koordinasi pada tubuh hewan. Pada umumnya, sistem endokrin bekerja untuk
mengendalikan bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologis tubuh, antara lain
aktivtas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, reguasi, osmotik dan regulasi ionik.
Sejumlah hewan invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon
sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori, jadi sel neurosekretori tanpaknya
merupakan sumber hormon utama pada invertebrata. Neurosekretori dapat ditemukan pada
semua metazoa (hewan bersel banyak), antara lain coelenterata, plathelmintes,annelida,
nematoda, mollusca,
Pada pembelajaran ini sistem endokrin merupakan materi yang cukup sulit untuk
dipahami oleh mahasiswa, hal ini selain materinya abstrak, materi ini membutuhkan
kemampuan analitis dan sintesis untuk dapat memamahi secara komprehensif. Pembelajaran
selain teori, kegiatan praktikum verifikasi sangat penting dalam menunjang pemahaman
mahasiswa. Mahasiswa di tuntut untuk melakukan berbagai eksperimen terkait dengan meteri
yang di pelajari agar kelak pada saat terjun langsung menjadi guru mampu melakukan
serangkain rancangan yang disesuaikan dengan kondisi dan daya nalar siswa. Media
pembelajaran juga disiyalir dalam banyak penelitian sangat signifikan dalam meningktkan
pemahaman materi yang abstrak, untuk memvisualisasi materi abstrak media animasi dan vidio
dapat menjadi alternatif dalam mempelajari konsep yang abstrak, khususnya sistem hormon.
Pada pembelajaran bab ini, mahasiswa akan mempelajari konsep sistem reguasi hormon
pada hewan, khususnya pada hewan invertebrata, serta mekanisme kerja hormon melalui
analisis gambar, fisiologi mouting/ekdisis, proses metamorfosis, dengan membuat peta konsep
yang sudah ditugaskan terlebih dahulu dan menggunakan vidio pembelajaran, sampai pada

kemampuan mahasiwa dalam merancang/ design kegiatan praktikum verifikasi. Pada
pembelajaran sebelumnya mahasiswa sudah diberi tugas untuk membuat peta konsep terkait
materi yang akan dipelajari, sehingga pada saat pembelajaran mahasiswa sudah mempunyai
bekal pengetahuan awal dan pemahaman dari penugasan yang berikan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah merambah sangat pesat pada
dunia pendidikan salah satunya dengan memanfaatkan media pembelajaran yang dapat diakses
oleh mahasiswa melalui jaringan internet. Sumber dan media pembelajaran melalui vidio
animasi atau dengan menggunakan program flas player dapat menjadi alternatif dalam
memahami konsep yang abstrak. Kegiatan praktikum pada konsep sistem eendokrin saat ini
belum saat ini belum sepenuhnya dikembangkan, guna mengembangkan kemampuan analitis
mahasiswa menjelang akhir pembelajaran dituntut untuk mebuat, merencanakan,
mengembangkan dan mendokumentasikan proses penyelidikan melalui kegatan verifikasi.

Tujuan
Pembelajaran pada pokok bahasan sistem regulasi hormon pada hewan dengan menggunakan
model inkuiri yang di modifikasi dengan metode diskusi, tanya jawab dan presentasi. Tujuan
pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis mekanisme kerja hormon
pada beberapa hewan serta mampu merencakan proses penyelidikan metamorfosis kupukupu .
Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran adalah :
1. Memahami konsep dasar sistem regulasi hormon pada hewan
2. Menenganalisis mekanisme metamorfosis
3. Menganalisis proses moulting/eksdisis
4. Membedakan mekanisme kerja hormon pada beberapa hewan
5. Merencanakan proses penyelidikan
6. Merancang tahapan penyelidikan
7. Mendokumentaskan proses penyelidikan

Sumber dan Bahan
1. Sumber media: animasi pembelajaran tetang proses metamorfosis kupu-kupu
2. Sumber referensi :
Isnaeni, W. 2006. Fisiologi Hewan. Yogyakarta : Penerbit Kansius
Kay,I. 1998. Introduction To Animal Physiology. Biddles, Guilford : Bios Scientific
Publisers limited.
Rastogi, S.C. 2007. Essential Of Animal Physiology. New Delhi : Publised By New
Age International (P) Ltd, Publisher.

Suripto.2012. Fisiologi Hewan. Bandung : ITB
Hill Richad, W,.et all. 2012. Animal Physiology 3th Edition. USA: Sinauer
Associates, 23 Plumtree Road, Sunderland
3. Bahan : animasi pembelajaran

Waktu 150 menit

Garis Besar Kegiatan

Rincian Langkah-langkah Kegiatan
P
Kegiatan Pendahuluan (15 menit)


Kelas dikondisikan dengan pengaturan posisi duduk mahasiswa dalam kelompok,



Sebelumnya dosen sudah memberikan tugas untuk membuat peta konsep/bagan
konsep
Dosen menayangkan judul kegiatan dan membuka dengan salam.
Apersepsi dilaksanakan dengan penayangan gambar ilustrasi proses moulting (A),
dan metamorfosis (B), serta pengajuan pertanyaan :
- Peristiwa apa yang tergambar pada gambar diatas ? Mengapa ?
- Apa yang anda pikirkan tentang gambar diatas?
- Bagaimana proses yang terjadi pada gambar tersebut ?
Diharapkan mahasiswa merespon dengan:
• Menjawab peristiwa moulting/pengelupasan atau ecdysis kulit, yatu peristiwa
penyelogsongan pada artropoda, pengurangan secara berkala kutikula selama
pertumbuhan, diakibatkan karena adanya hormon ekdison yaitu hormon yan
dihasilkan oleh kelenjar toraks (protoraks) serangga dan barangkali oleh
organ Y krustaceace
• Menjawab proses metamorfosis kupu-kupu
• Menjelaskan konsep dasar tahapan metamorfosis kupu-kupu
• Menjelaskan konsep dasar pengaruh hormon pada proses metamorfosis




Kegiatan Inti (110 menit)










Mengamati proses metamorfosis
Mengamati proses fisiologi moulting / ekdisis
Mengamati proses proses regulasi hormon pada beberapa hewan
Mendiskusikan hasil pengamatan gambar
Mengananalisis proses pengamatan animasi pembelajaran
Merencanakan proses penyelidikan metamorfosis
Merancang proses penyelidikan metamorfosis
Mendokumentasika proses penyelidikan metamorfosis
Mempresentasikan rencana penyelidikan metamorfosis

Kegiatan Penutup (25 menit)




Dosen melaksanakan konfirmasi dan penguatan atas pokok bahasan yang telah
dipelajari.
Mahasiswa melaksanakan rencana penyelidikan pada kegiatan eksperimen yang akan
dilakukan
Dosen memberi penugasan untuk pembelajaran pokok bahasan selanjutnya.

Lampiran 1. Lembar pengamatan proses metamorfosis
Petunjuk soal :
Analisis fase metamorfosis kupu-kupu berdasarkan gambar berikut ini ?

Lembar kerja 3
Mengamati proses moulting / ekdisis

Lembar kerja 2
Tabel pengamatan
N
O

Contoh
Hewan

Lokasi
/Tempat
Produksi
Saraf
cincin
sirkum
oral dan
serabut
radialnya

Gambar

Fungsi

1

Colenterata
(hydra)

Belum diketahui jelas,
untuk membantu
melepaskan sel-sel
gamet, pertumbuhan
dan regenerasi.

2

Platyhelmintes Ganglion
otak

Diduga Proses
regenerasi , diduga
regulasi osmotik, ionik
dan reproduksi

4

Annelida
(polychaeta,
oligiseta,
hirudinae

Ganglion
serebral

Pertumbuhan,
reproduksi,
transformasi somatik,
perkembangan gonad,
perkembangan
seksual, tanda-tanda
kelamin sekunder dan
penyembuhan luka

5

Molusca
(siput)

Ganglion
otak
(ganglion
serebral)

Mengontrol
pengeluaran sperma
dan sel telur ,
osmoregulasi,
pertumbuhan dan
reproduksi

N
O

Contoh
Hewan

6

Crustaceace (
ketam, lobster
udang)

7

Insecta
(kupu-kupu)

Lokasi
/Tempat
Produksi
Organ x
pada
tangkai
mata

prototorak

Gambar

Fungsi

Menghaslkan hormon
inhibitorpengelupasan,
mengatur denyut
jantung dan kelenjar
sinus

Pertumbuhan,
perkembangan dan
metamorfosis

Lampiran 2. Lembar kerja mahasiswa
LEMBAR KERJA MAHASISWA II
A.
B.
1.
2.
3.
C.

JUDUL
: Metamorfosis Kupu-Kupu
TUJUAN
:
Mengamati tahapan stadium metamorfosis kupu-kupu
Mendeskripsikan tahapan perkembangan metamorfosis kupu-kupu
Menyimpulkan tahapan metamorfosis kupu-kupu
Perhatikan dan simaklah tahapan metamorfosis berikut ini !

D. Apabila saudara ingin mengamati secara langsung tahapan metamorfosis kupu-kupu apa
yang akan saudara rencanakan ?
Deskripsikan rencana yang akan dilakukan
E. Susunlah
lembar kerja pengamatan untuk mengamati tahapan metamorfosis
berdasarkan deskripsi yang saudara rencanakan secara sistematis ?
F. Susunlah rencana kelompokmu untuk menghimpun / mengumpulkan data ?
G. Susunlah rencana kelompokmu untuk mendokumentasikan kegiatan pengamatan ?
REFLEKSI PERTEMUAN SELANJUTNYA
H. Analisislah hasil pekerjaan kelompokmu berdasarkan !
a. Tahap Merencanakan pengamatan
b. Tahap Mengamati kegiatan
c. Tahap memdokumentasikan kegiatan pengamatan
I. Berikan simpulan pengamatan yang saudara lakukan?
J. Temuan Teori

Instrumen test :
Tife soal : Essay
Petunjuk soal : jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas
1) Berdasarkan hasil pengamatan saudara jelaskan tahapan metamorfosis kupukupu ?
2) Berdasarkan pengamatan yang saudara amati sebutkan dan jelaskan 5 faktor yang
mempengaruhi metamorfosis kupu-kupu?
3) Berdasarkan hasil pengamatan saudara hormon apa yang mempengaruhi
molting/pengeluapasan pada kepongpong?
4) Berdasarkan pengamatan yang saudara amati deskripsikan tahapan perubahan bentuk
pada dari ulat menjadi kepongpong
5) Berapa lama diperlukan waktu perubahan bentuk dari ulat menjadi kepongpong ?
6) Jelaskan fisiologi moulting / ekdisis pada hewan ?
7) Sebutkan macam organ endokrin pada invertebrata dan jelaskan tempat dan hormon
yang dihasilkannya
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Peta konsep

Tema kuliah untuk 9 pertemuan (3 SKS)

Lesson Design

Mata Kuliah : FISIOLOGI HEWAN
Semester
: V (Ganjil 2017/2018)
Dosen
: CITA TRESNAWATI,M.PD

M : Sistem
Hormon pada
A
hewan
(Metamorfosis
kupu-kupu)
C : - Mengamati
- Diskusi
- Merencanakan
proses
penyelidikan
- LKM open
inkuiri
A :- Proses
- Penguasaan
konsep

Pendahuluan

Kegiatan Inti

Animasi metamorfosis kupu-kupu + mekanisme kerja
hormon / Mahasiswa dibagi ke dalam kelompokkelompok kecil
Merencakana Praktikum verifikasi dan diskusi
•

B

1. Peristiwa apa yang
tergambar pada gambar
A?
2. Apa yang anda
pikirkan tentang
gambar B?
3. Bagaimana proses
yang terjadi pada
gambar B
4. Bagaimana hubungan?
hormon dengan proses
metamorfosis ?
1.
2.
3.
4.

Menjelaskan konsep
dasar sistem hormon
Menjelaskan fungsi
hormon
Menjelaskan konsep
metamorfosis
Menyebutkan tahapantahapan dan proses
metamorfoasis

15 menit

• Menjelaskan
bagaimana
proses
metamorfosis
• Faktor-faktor
apa yang
mempengaru
hi proses
metamorfosis
?

• Menjelaskan
hubungan
sistem
hormon dan
saraf

•

•

Jelaskan
perbedaan
sistem
hormon pada
bebrapa jenis
hewan
Menjelaskan
proses
moulting
Menjelaskan
mekanisme
kerja hormon

Bagaimana
dengan hewan
lain? Apakan sama
?

•

•

Membuat
rencana
penyelidikan
tentang proses
metamorfosis
Menentukan
langkah –
langkah
pengamatan

Penutup
Asesmen pengusaan
konsep

Target :
•

•

•

•
Membuat tabel
perbedaan sistem
hormon pada
beberapa hewan
>> LKM
Presentasi
menjelaskan
kasil kerja
kelompok

• menyusun
rencana
kelompokmu
untuk
mendokumenta
sikan kegiatan
pengamatan

Mampu
memahami konsep
hormon
Mampu
menganalisi
mekanisme kerja
hormon
Mampu membuat
perecanaan
praktikum
verifikasi
Mampu
merencakan
proses
penyelidikan

• Memahami konsepkonsep hormon
• Mamapu
mengkaitkan
hubungan sistem
hormon dengan
sistem saraf
• Menjelaskan
mekanisme kerja
hormon dan
fisiologi moulting
• Mendeskripsikan
perbedaan sistem
hormon pada
beberapa hewan
• Membuat ,
menyusun dan
mendokumentasikan rencana
penyelidikan

• >> LKM

• Mempresentasikan
rencana
penyeidikan

120 menit

15 menit

1
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Pengamatan gambar

2

10/19/2017

Media pembelajaran
• Animasi pembelajaran /
makromedia flas
• Vidio pembelajaran

Lembar kerja
N
o
1

Nama Hewan

2

Platyhelmintes

3

nematoda

4

annelida

5
6
7

Colenterata

Lokasi /tempat
produksi

Fungsi

molusca
crustaceace
Insecta

3

LESSON STUDY FOR
LEARNING COMMUNITY
FKIP UNIVERSITAS PASUNDAN

Nama Mata Kuliah : Pedagogik
Materi : Pembelajaran Secara Efektif
Nama Dosen : Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd
Program Studi : Pendidikan Biologi

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2017
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PEMBELAJARAN SECARA EFEKTIF

PETA KONSEP

meliputi

Pengelolaan
kelas

Strategi
pembelajaran

Bentuk
tugas

Terdiri atas

Terdiri atas

Terdiri atas

Klasikal

Kelompok

Individu



Mengaktifkan siswa



Menumbuhkan

siswa untuk belajar

kreativitas


Tugas yang menantang



Tugas yang dapat



Merangsang berpikir

menggali informasi
Tugas yang mendorong



siswa untuk berkarya
Tugas yang sesuai dengan



bentuk pengelolaan kelas

Lesson Design

M : Pembelajaran
Secara Efektif
C : - Mengobservasi
video
pembelajaran
- Diskusi
A :- Proses
- Penguasaan
konsep

Mata Kuliah : Pedagogik
Semester
: II (Ganjil 2017/2018)
Dosen
: Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd

Pendahuluan

Tema kuliah untuk 1 pertemuan (2 SKS)

Kegiatan Inti

Penutup

Menonton video pembelajaran (Video A dan Video B)
Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil
Dosen menyampaikan
tujuan pembelajaran dan
garis besar kegiatan.

Bagaimana karakteistik
pengelolaan
pembelajatan yang
efektif di kelas yang
ditunjau dari
pengelolaan kelas,
strategi pembelajaran
dan penugasan,

• Menjelaskan tujuan
pembelajaran dan
garis besar kegiatan
• Menyampaikan
beberapa hal yang
penting dalam
mengelola
pembelajaran yang
efektif.

20 menit

• Bagaimana
keaktifan
siswa dalam
video A dan
video B?
• Mengapa
siswa
tersebut
aktif?

• Mengobservasi
video
pembelajaran
di kelas
antara video A
dan video B

LKM

Bagaimana
bentuk variasi
pengelolaan
siswa?
Bagaimana
strategi guru
untuk
meningkatkan
keaktifan dan
kreativitas siswa
serta tugas yang
diberikan guru?

• Menjelaskan dan
menerapkan
berbagai variasi
pengelolaan
kelas
• Menjelaskan
penggunaan
media dan
sumber belajar
yang ada di
lingkungan serta
memberi tugas
yang memotivasi
siswa

60 menit

Bagaimana
kreativitas guru
dalam mengelola
pembelajaran
sehingga
menjadi efektif?

Bagaimana ciri-ciri
pembelajaran yang
efektif dan langkahlangkah menerapkan
pembelajaran efektif
di kelas?
Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai :
•

Melakukan
diskusi mengenai
bentuk-bentuk
kreativitas guru
dalam mengelola
pembelajaran
yang efektif
>> LKM

•

•

Ciri-ciri mengelola
pembelajaran
efektif
Langkah-langkah
dalam
menerapkan
pengelolaan
pembelajaran
efektif
Bentuk-bentuk
kreativitas guru

Target :
• Memahami
pengelolaan kelas
yang bervariasi
• Memahami strategi
pembelajaran di
kelas
• Memahami
pemberian tugas
yang bermakna

Presentasi
menjelaskan
hasil kerja
kelompok

20 menit

1
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Lembar Kerja Mahasiswa

Panduan Diskusi Video
No

Pertanyaan Diskusi

1

Bagaimana keaktifan siswa dalam video?

2

Bagaimana variasi pengelolaan siswa?

3

Bagaimana tugas yang diberikan kepada
setiap siswa?

4

Bagaimana strategi guru dalam
meningkatkan keaktifan dan kreatifitas
siswa?

5

Bagaimana kreatifitas guru dalam
mengelola pembelajaran sehingga
pembelajaran menjadi efektif?

Jawaban

Kreativitas Pengelolaan Pembelajaran yang Efektif
No

Komponen Pengelolaan
Pembelajaran Efektif

1

Pengelolaan Kelas

2

Strategi Pembelajaran

3

Bentuk Tugas

Bentuk-bentuk
kreatifitas Guru

2

PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Mata Kuliah
PEDAGOGIK
Pokok Bahasan
PEMBELAJARAN SECARA EFEKTIF

Dosen Pengampu :
Dr. H. Uus Toharudin, M.Pd

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2017

Capter Desain

PEMBELAJARAN BERBASIS LESSON STUDY

Mata Kuliah
PEDAGOGIK
Pokok Bahasan

PEMBELAJARAN SECARA
EFEKTIF
Bobot : 2 SKS

Pengantar
Pengelolaan pembelajaran merupakan keseluruhan proses pembelajaran
mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, pengendalian, sampai
penilaian. Pengelolaan kelas (classroom management) yang merupakan bagian dari
proses pengelolaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan pengaturan kelas yang
mengupayakan suasana kondusif agar terselenggara pembelajaran yang efektif dan
efisien. Pengelolaan pembelajaran yang efektif dilakukan agar semua siswa dapat
mencapai kualitas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan
pembelajaran yang efektif adalah upaya pengelolaan pembelajaran yang dilakukan
agar semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan waktu yang
ditetapkan. Karakteristik pengelolaan pembelajaran yang efektif adalah:
1. Pengelolaan kelas yang bervariasi (klasikal, kelompok/berpasangan, dan
individual)
a) Klasikal: di awal pembelajaran dalam apersepsi, pemberian tujuan, dan
penugasan; di bagian akhir dalam perumusan kesimpulan/rangkuman dan
pemberian konfirmasi.
b) Kelompok/berpasangan: untuk kerja kooperatif (misalnya, diskusi pemecahan
masalah bersama, berbagi informasi, peer tutor).
c) Individual: dilakukan pada bagian inti berupa pemberian tugas kreatif sesuai
potensi individu siswa. Pengelolaan individu juga dilakukan pada proses
asesmen pencapaian kompetensi.
2. Strategi pembelajaran yang mengaktifkan semua siswa, menumbuhkan
kreativitas, berpikir, berbuat, efektif mencapai tujuan, dan menyenangkan.
3. Pemberian tugas yang bermakna, yaitu:
a) Memotivasi dan menantang untuk belajar.
b) Memberi ruang setiap siswa untuk menggali informasi dan menuangkan
gagasan sebagai bentuk aktualisasi pemikiran.
c) Mendorong siswa menghasilkan karya yang bervariasi (siswa berani
menampilkan karyanya dalam berbagai bentuk) sesuai tujuan dan kompetensi
yang ditetapkan.
d) Kualitas tugas sesuai dengan bentuk pengelolaan kelas.
e) Siswa difasilitasi untuk bertanggungjawab terhadap pencapaian kompetensi.

Tujuan
Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:
1. Mengidentifikasi ciri-ciri pengelolaan pembelajaran yang efektif.
2. Menjelaskan langkah-langkah pengelolaan pembelajaran yang efektif.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran
yang efektif.

Sumber dan Bahan
1. Video Pembelajaran
2. LKM

Waktu 90 menit

Garis Besar Kegiatan

Rincian Langkah-langkah Kegiatan
P

Kegiatan Pendahuluan (20 menit)

1. Dosen menyampaikan tujuan dan garis besar kegiatan.
2. Dosen menyampaikan ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam
mengelola pembelajaran secara efektif, yaitu:
a) pengelolaan kelas/siswa,
b) strategi pembelajaran, dan
c) bentuk tugas/jenis kegiatan;
3. Dosen memberikan pertanyaan untuk didiskusikan :
“Bagaimana karakteristik pengelolaan pembelajaran yang efektif, ditinjau dari
pengelolaan kelas, strategi pembelajaran, dan penugasan?”
(Sebelum berdiskusi, dosen meminta dua atau tiga mahasiswa untuk
mengungkapkan pendapatnya terkait jawaban terhadap pertanyaan tersebut)

Kegiatan Inti (60 menit)
 Kegiatan 1 : Menonton Video 1 dan video 2 (15 menit)
Mahasiswa menonton video 1 dan video 2 kemudian mencatat hasil amatannya
pada Lembar Kerja
 Kegiatan2 : Membahas video (20 menit)
1. Setelah menonton video, mahasiswa dalam kelompok
diminta berdiskusi
membahas isi video
2. Pertanyaan untuk bahan diskusi video:
a) Bagaimana keaktifan siswa dalam video? Mengapa siswa aktif?
b) Adakah variasi pengelolaan siswa, bagaimana bentuknya?
c) Bagaimana tugas yang diberikan guru sehingga siswa menghasilkan karya
yang bervariasi? Apakah masih ada masalah yang muncul?
d) Bagaimana strategi guru untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa?
(termasuk untuk memaksimalkan hasil karya siswa yang lebih variatif sesuai
potensi/kemampuan siswa)?
e) Bagaimana kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran
sehingga
pembelajaran menjadi efektif? Sejauh mana keberhasilannya?

Kegiatan 3: Diskusi Bentuk Kreativitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran
secara Efektif (25 menit)
Dosen mengajak kelompok mahasiswa untuk mendiskusikan bentuk-bentuk
kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran yang efektif

Kegiatan Penutup (20 menit)
Dosen bertanya kepada mahasiswa (apakah mereka sudah mampu menjawab
pertanyaan berikut ini) :
a) Bagaimana ciri-ciri mengelola pembelajaran yang efektif?
b) Bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan pengelolaan pembelajaran
yang efektif di kelas?
c) Apa saja bentuk-bentuk kreativitas guru dalam mengelola pembelajaran yang
efektif?

Lampiran1. Lembar Kerja Mahasiswa
PERKULIAHAN PEDAGOGIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI, FKIP, UNPAS
Materi : Pembelajaran Secara Efektif

No

Panduan Diskusi Video
Pertanyaan Diskusi

1

Bagaimana keaktifan siswa dalam video?

2

Bagaimana variasi pengelolaan siswa?

3

Bagaimana tugas yang diberikan kepada setiap
siswa?

4

Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan
keaktifan dan kreatifitas siswa?

5

Bagaimana kreatifitas guru dalam mengelola
pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi
efektif?

Jawaban

Kreativitas Pengelolaan Pembelajaran yang Efektif
No

Komponen Pengelolaan
Pembelajaran Efektif

1

Pengelolaan Kelas

2

Strategi Pembelajaran

3

Bentuk Tugas

Bentuk-bentuk
kreatifitas Guru
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MENCIPTAKAN PEMBELAJARAN
YANG EFEKTIF

Tujuan
Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa
mampu:
• mengidentifikasi ciri-ciri pengelolaan pembelajaran
yang efektif,
• menjelaskan langkah-langkah pengelolaan
pembelajaran yang efektif,
• mengidentifikasi bentuk-bentuk kreativitas guru
dalam mengelola pembelajaran yang efektif.

1
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Tiga hal penting dalam
pengelolaan pembelajaran :
pengelolaan kelas/siswa dan mahasiswa
strategi pembelajaran
bentuk/jenis tugas yang diberikan;

“Bagaimana karakteristik

pengelolaan pembelajaran yang
efektif, ditinjau dari pengelolaan
kelas, strategi pembelajaran, dan
penugasan?”

2
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Tayangan Video
• Amatilah video 1 dan video 2
• Identifikasi fakta yang terjadi dalam video
(Gunakan Lembar Kerja)

• Diskusikan hasil temuan dalam pengamatan
video di dalam kelompok!
• Presentasikan hasil diskusi kelompok kepada
kelompok lain!

3
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Karakteristik Pengelolaan Pembelajaran
yang Efektif
1.

Pengelolaan kelas/siswa
• Bervariasi (Klasikal, Kelompok/Berpasangan,
atau Individual)

2. Strategi Pembelajaran
•
–
–
–
–

PAKEM
Pemecahan masalah
Berbasis proyek
Menghasilkan produk
Mencari, menemukan, dan menyajikan
informasi

4
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3. Bentuk Tugas/ Jenis Kegiatan:
• Memotivasi dan menantang untuk belajar;
• Memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk
menggali informasi dan menuangkan gagasan sendiri;
• Mendorong siswa menghasilkan karya yang bervariasi
(siswa berani menampilkan karyanya dalam berbagai
bentuk) sesuai tujuan dan kompetensi yang
dikembangkan;
• Jenis tugas sesuai dengan bentuk pengelolaan kelas;
• Siswa difasilitasi untuk bertanggung jawab terhadap
pencapaian kompetensi.

Bagaimana ciri-ciri mengelola pembelajaran yang
efektif?
Bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan
pengelolaan pembelajaran yang efektif di kelas?
Apa saja bentuk-bentuk kreativitas guru dalam
mengelola pembelajaran yang efektif?
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Penutup
• Keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi
oleh pengelolaan pembelajaran.
• Pengelolaan pembelajaran yang efektif dapat
meningkatkan motivasi, kreativitas, kemandirian, dan
tanggung jawab siswa dalam belajar.
• Pengelolaan pembelajaran dalam satu pertemuan
seharusnya dibuat bervariasi sehingga Kompetensi
Dasar dapat dicapai/dikuasai oleh setiap siswa.

• Guru yang baik menggunakan berbagai pengelolaan siswa
(klasikal, kelompok/ berpasangan, individu), berbagai
strategi pembelajaran, dan memberi penugasan yang
mendorong siswa untuk kreatif.
• Bentuk pengelolaan siswa harus disesuaikan dengan jenis
tugas;
• Segala bentuk pengelolaan siswa penugasan, dan strategi
pembelajaran yang diterapkan guru “MUARANYA” adalah
untuk mencapai tujuan pembelajaran/kompetensi yang
diharapkan.
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PENGELOLAAN LINGKUNGAN BELAJAR
a. Lingkungan belajar siswa
Siswa merupakan individu yang unik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan
karakterisik baik bawaan maupun pengaruh lingkungannya. Guru di sekolah mempunyai
berbagai harapan baik tersirat maupun tersurat dalam mendidik siswanya di sekolah. Selain
sekolah, terdapat juga ada lingkungan yang lain untuk dijadikan siswa sebagai tempat belajar
yaitu keluarga dan masyarakat.
Bila merujuk pendapat para ahli yaitu Sartain (Purwanto, 1995:72) mengatakan bahwa,
lingkungan adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu
mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life processes kita kecuali
gen-gen. Bahkan gen-gen pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide
environment) bagi gen yang lain. Sedangkan menurut Daradjat dkk (1996:63), dalam arti yang
luas lingkungan mencakup iklim, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan
alam. Lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang
senantiasa berkembang.
Lingkungan didefinisikan berdasarkan pendapat ahli di atas sebagai semua yang
tampak di sekeliling kita dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan
tingkah laku kita. Proses belajar dan pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak dapat
dipisahkan dalam proses pendidikan di sekolah.Keberhasilan seorang pendidik tergantung pada
bagaimana proses pembelajaran oleh guru kepada peserta didiknya. Kedua hal tersebut saling
berkaitan dan menentukan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.
Makna belajar sewajarnya dapat dimaknai oleh pendidik sehingga tujuan pembelajaran
bisa tercapai.Banyak teori serta pengertian mengenai belajar, salah satunya pengertian belajar
menurut Slameto (2010:2) :
Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya.
Belajar membutuhkan suatu proses yang dialami oleh individu, dalam hal ini siswa untuk
mendapatkan perubahan tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksud adalah pada kemampuan di
ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
Setelah mengetahui pengertian lingkungan dan belajar, maka dapat disimpulkan bahwa
lingkungan belajar siswa adalah semua yang tampak di sekeliling siswa dan adanya faktor-faktor
yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah lakunya dalam menjalankan aktifitas mereka,
yakni usaha untuk memperoleh perubahan dalam pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan
keterampilan (psikomotorik).
Lingkungan belajar bagi siswa
1. Keluarga
Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan tempat
pertama dan utama seorang siswa belajar baik dalam perkembangan maupun
pertumbuhannya. Menurut Langgulung (1995:346) keluarga adalah unit pertama dan
institusi pertama dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya
sebagian besarnya bersifat hubungan-hubungan langsung. Maka sangat wajar jika
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lingkungan belajar ini sangat mempengaruhi banyak dalam kehidupan siswa baik perilaku
maupun motivasinya.
Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara anggotanya
bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Di sini pendidikan
berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya,
artinya agar diketahui dan diikuti oleh seluruh anggota keluarga
Menurut Slameto (2010:60-64), siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari
keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah,
keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.
Sementara itu Abu Ahmadi (1991:110) sendiri menyebutkan fungsi keluarga adalah
memelihara, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka
mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.
2. Sekolah
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Sekolah dari
tingkatan paling rendah yaitu pendidikan anak usia dini sampai universitas adalah tempat di
mana siswa mencari pengetahuan selain dari orang tuanya. Menurut Tu’u (2004:1)
lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, dimana di tempat inilah
kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan
kepada anak didik.
Lingkungan belajar siswa di sekolah terdapat dua aspek pokok, yaitu :
1. Lingkungan fisik sekolah
Lingkungan fisik merupakan lingkungan belajar siswa yang sangat penting. Peserta didik
menginginkan belajar dalam gedung dan perlengkapan fisik yang bagus serta dapat
dibanggakan, dengan demikian ada kesenangan untuk bersekolah. Gedung sekolah dan
perlengkapan fisik yang bagus tidak saja merupakan tempat belajar, akan tetapi merupakan
bagian penting dalam kehidupan siswa di mana dia belajar, berolah raga dan berkreasi.
2. Lingkungan sosial di sekolah
Saat mengikuti pendidikan di sekolah sisw menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena
pada masa-masa itu mulai timbul perkembangan kesadaran, kewajiban belajar dan
sebagainya. Perkembangan sosial anak itu tidak terjadi dengan begitu saja, akan tetapi
melalui tahap-tahap sampai ia remaja, oleh karena itu tugas seorang guru harus bisa
membina siswa-siswanya di sekolah dengan lingkungan sekolah yang baik.
Adapun lingkungan sosial di sekolah meliputi :
A. Sikap dan penampilan guru
B. Sikap dan perilaku siswa
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar di lingkungan sekolah. Faktor
sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru
dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah,
standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah (Slameto, 2010 :6469).
Untuk lebih jelasnya faktor-faktor tersebut akan dibahas sebagai berikut:
1) Metode Mengajar
Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode
mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula.
Guru perlu mencoba metode-metode mengajar yang baru, yang dapat membantu
meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar.
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2) Kurikulum
Dapat diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kurikulum yang
kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik itu misalnya
kurikulum yang terlalu padat, di 18 atas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat,
minat dan perhatian siswa.
3) Relasi Guru dengan Siswa
Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Cara belajar siswa juga
dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. Di dalam relasi guru dengan siswa yang baik,
maka siswa akan berusaha mempelajari mata pelajaran yang diberikannya dengan baik.
4) Relasi Siswa dengan Siswa
Siswa yang mempunyai sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan, akan diasingkan
dari kelompoknya. Akibatnya anak akan menjadi malas untuk masuk sekolah karena di
sekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari teman-temannya.
5) Disiplin Sekolah
Kedisiplinan erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam
belajar. Agar siswa disiplin haruslah guru beserta staf yang lain disiplin pula, karena dapat
memberi pengaruh yang positif terhadap belajarnya.
6) Alat Pelajaran
Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran
yang diberikan kepada siswa. Tetapi kebanyakan sekolah masih kurang memiliki media
dalam jumlah maupun kualitasnya.
7) Waktu Sekolah
Waktu sekolah dapat terjadi pada pagi hari, siang, sore/malam hari. Tetapi waktu yang baik
untuk sekolah adalah pada pagi hari dimana pikiran masih segar, jasmani dalam kondisi
yang baik sehingga siswa akan mudah berkonsentrasi pada pelajaran.
8) Standar Pelajaran di Atas Ukuran
Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelajaran di atas
ukuran standar. Padahal guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan
kemampuan siswa.
9) Keadaan Gedung
Dengan jumlah siswa yang banyak serta bervariasi karakteristik mereka masing-masing
menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas.
10) Metode Belajar
Siswa perlu belajar teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, memilih cara
belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajarnya.
11) Tugas Rumah
Kegiatan anak di rumah bukan hanya untuk belajar, melainkan juga digunakan untuk
kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang
harus dikerjakan di rumah.
3. Masyarakat
Sebagai salah satu lingkungan terjadinya pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh
yang besar terhadap berlangsungnya segala kegiatan yang menyangkut masalah pendidikan.
Dilihat dari materi jelaslah bahwa kegiatan pendidikan di masyarakat bersifat informal yang
terdiri dari generasi muda yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri,adapun
materi itu berupa kegiatan keagamaan, sosial serta kegiatan positif lainnya. Oleh karena itu
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bahan apa yang diberikan kepada anak didik sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan
keadaan dan tuntutan masyarakat dimana kegiatan itu berlangsung.
Lingkungan belajar yang mendukung seluruh kegiatan belajar siswa akan memberikan
suasana yang nyaman dan dorongan bagi siswa untuk terus memacu prestasi belajarnya.
Lingkungan yang baik perlu diusahakan agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap
anak atau siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya.
Pembelajaran abad 21 sudah tidak lagi terbatas fisik sekolah dalam lingkungan belajar.
Lingkungan belajar dapat berupa apapun yang mendukung proses belajar, menurut pendapat
P21 (2017) menyatakan bahwa lingkungan belajar “as the support systems that organize the
condition in which humans learn best – systems that accommodate the unique learning needs of
every learner and support the positive human relationships needed for effective learning” Maka
dapat dikatakan lingkungan belajar sangat luas dan tak terbatas.
Penciptaan Lingkungan Belajar di Kelas yang Kondusif
Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari cara pendidik mengajar dan peserta
didik belajar, sebab baik tidaknya hasil proses pembelajaran dapat dilihat dan dirasakan oleh
pendidik dan peserta didik sendiri. Proses belajar mengajar yang dikatakan berhasil apabila ada
perubahan pada diri peserta didik. Perubahan perilaku ini menyangkut pengetahuan, sikap dan
keterampilan. Juga didalam proses pembelajaran peserta didik harus menunjukkan kegairahan
belajar yang tinggi, semangat kerja yang besar dan percaya pada diri sendiri. Untuk memperoleh
hasil seperti yang telah dikemukakan diatas, salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas
belajar. Untuk kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan memperoleh hasil yang
memuaskan, pendidik dan peserta didik perlu menggunakan cara-cara belajar yang efektif pula.
Sebenarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh keefektifan dalam proses
pembelajaran, yaitu mulai dari memberikan informasi dan penjelasan, memberikan tugas,
praktek di laboratorium sampai dengan praktek di lapangan. Namun apakah semua kegiatan itu
efektif dilaksanakan oleh peserta didik dan memperoleh hasil yang memuaskan tanpa
mengetahui pembelajaran yang baik.
Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar
yang intensif dan efektif. Strategi belajar apapun yang ditempuh guru akan menjadi tidak efektif
jika tidak didukung dengan lingkungan dan kondisi kelas yang kondusif. Oleh karena itu guru
perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas sedemikian rupa sehingga
menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak agar terlibat secara maksimal dalam
proses pembelajaran
Guru yang baik dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan merangsang
siswa ke tahap pembelajaran maksimum. Ramsden (1992) menggariskan ciri-ciri berikut sebagai
asas kepada pembelajaran yang baik ke arah menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif
1. A desire to share your love of the subject
2. An ability to make the material stimulating and interesting
3. A facility for engaging with students at their level of understanding
4. A capacity to explain the material plainly and helpfully
5. A commitment to making it absolutely clear what has to be understood, at what level and why
6. Showing concern and respect for students
7. A commitment to encouraging student independence and experiment
8. An ability to improvise and adapt to new demands
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9. Using teaching methods and academic tasks that require students to learn actively,
responsibly and through cooperative endeavour
10. Using valid and fair assessment methods
11. A focus on key concepts and students’ current and future understanding of them, rather than
just on covering the ground
12. Giving high quality feedback on students’ work
13. A desire to learn from students and others about the effects of your teaching and how it can
be improved
Berdasarkan kesemua ciri-ciri di atas, Ramsden (1992) mengenal pasti enam prinsip utama
pengajaran berkesan (effective teaching) yaitu yang dapat menghasilkan suasana pembelajaran
kondusif.
Prinsip 1: Minat dan penjelasan (Interest and explanation)
Telah diakui semua, bahwa penjelasan yang jelas tentang isi kandungan (subject matter) tidak
lebih penting dari upaya menjadikan isi kandungan menarik sehingga siswa merasa tertarik
mempelajarinya. Apabila siswa berminat terhadap sesuatu subjek, mereka akan berusaha
bersungguh-sungguh. Ini merupakan ciri penting pendekatan mendalam dalam pembelajaran .
Prinsip 2: Keprihatinan dan hormat terhadap siswa dan pembelajaran siswa (Concern and
respect for students and student learning)
Satu lagi ciri penting guru yang baik adalah memberi perhatian dan menghormati siswa serta
pembelajaran mereka.
Prinsip 3: Penilaian dan umpan balik yang sesuai (Appropriate assessment and feedback)
Memberi umpan balik terhadap kerja siswa adalah juga penting. Kajian mendapati siswa kerap
mengenal pasti aspek ini sebagai ciri guru yang baik. Mengikut Ramsden (1992, hlm. 99),
“Setting appropriate tasks . . . is evidently a difficult but crucial skill. It implies questioning in a way
that demands evidence of understanding, the use of a variety of techniques for discovering what
students have learned, and an avoidance of any assessments that require students to rotelearn or
merely to reproduce detail”.
Prinsip 4: Tujuan yang jelas dan tantangan intelektual (Clear goals and intellectual challenge)
Tujuan dari pembelajaran sebelum kegiatan belajar dimulai harus dijelaskan terlebih dahulu
sehingga siswa memahami tujuan dari kegiatan tersebut. Selain itu dalam kegiatan
pembelajaran sangat penting melakukan kegiatan yang menantang intelektual siswa sehingga
siswa termotivasi untuk mempelajari.
Prinsip 5: Kebebasan, pendampingan, dan penglibatan aktif (Independence, control and active
engagement)
Pembelajaran berkualitas tinggi bermakna siswa terlibat secara aktif, mempunyai pilihan
terhadap cara mereka belajar dan mempunyai pendampingan terhadap aspek yang dipelajari.
Mengikut Ramsden (1992, hlm. 100), “[g]ood teaching fosters this sense of student control over
learning and interest in the subject matter”.
Prinsip 6: Belajar dari siswa (Learning from students)
Guru yang bagus adalah yang sentiasa sanggup menerima dan melakukan perubahan. Ini
termasuklah kesanggupan untuk mengenal pasti kesan pembelajaran kepada siswa dan
mengubahsuai pembelajaran berdasarkannya. Untuk itu guru perlu menyediakan peluang bagi
siswa untuk memberikan umpan balik berhubung dengan pembelajaran mereka. Contohnya,
guru boleh bertanya pendapat siswa dan meneliti hasil pembelajaran mereka
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Tujuan
Setelah mengikuti kegiatan ini, para mahasiswa mampu:
1. Mengidentifikasi situasi kelas yang kurang efektif melalui pengamatan video
2. Memberikan solusi permasalah pengelolaan lingkungan belajar melalui kegiatan bermain
peran
3. Menyebutkan prinsip-prinsip penciptaan lingkungan belajar yang kondusif melalui kegiatan
diskusi.

Sumber dan Bahan





Bahan dan alat: modem/wifi, kertas karton
Sumber bacaan : hand out tentang lingkungan belajar
Lembar kerja 1,2
Lampiran

Waktu: 100 menit
Rincian Langkah-langkah Kegiatan
Pendahuluan (20 menit)




Dosen menayangkan judul kegiatan dan membuka dengan salam. Dosen menjelaskan
tujuan pembelajaran hari ini. Dosen menjelaskan kompetensi yang dikuasai setelah
mengikuti kegiatan pembelajaran ini;
Dosen menjelaskan pentingnya bahwa dalam materi pengelolaan lingkungan belajar
mahasiswa harus menguasai keterampilan berbahasa dan berkomunikasi.

Inti ( 70 menit) :
Orientasi peserta didik pada masalah
 Siswa menyimak masalah yang disampaikan dosen tentang masalah yang dialami salah
seorang guru.
 Peserta diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap masalah tersebut
 Siswa diminta membuka link kahoot.it untuk mengikuti survey on line tentang
masalah tersebut.
 Guru dan siswa menanggapi hasil survei
Mengorganisasikan siswa
Pada tahap ini dosen membantu siswa mendefinisikan mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah tersebut
Siswa dikelompokkan secara heterogen, masing-masing mengkaji lembar kegiatan berupa
membuat kegiatan bermain peran( LK 1)
Membimbing penyelidikan siswa secara kelompok
Siswa mengumpulkan informasi untuk menciptakan dan membangun ide sendiri dalam
pemecahan masalah. Kegiatan ini siswa memecahkan masalah. Siswa mendiskusikan
kegiatan bermain peran untuk memecahkan masalah.
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
Siswa menyajikan hasil diskusi kelompok melalui pertunjukkan bermain peran sebagai
guru dan siswa sesuai video.
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Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Siswa mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari melalui diskusi kelas
untuk menganalisis hasil pemecahan masalah tentang lingkungan belajar pada kertas
karton yang telah dibagikan (LK 2)
Penutup : (10 menit)
Guru merefleksikan apa yang mereka pahami di pertemuan kali ini
Siswa dibimbing guru melakukan analisis terhadap pemescahan masalah yang telah ditemukan
siswa.
Kelompok yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan
Guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari siswa.
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Nama Mahasiswa : ____________________
Kelompok
: ____________________
Kelas
: ____________________

Pengelolaan Lingkungan Belajar
LK 1. Pemecahan Masalah
Petunjuk :
1. Amatilah video bersama teman sekelompok mu, dapat juga diakses via link :
https://drive.google.com/a/unpas.ac.id/file/d/0B5Xqo0f8VtM8QXFuMHNW
c0FzTzQ/view?usp=sharing
2. Berdasarkan masalah yang dikemukakan, analisis masalah berdasarkan lingkungan
belajar yang ada di video tersebut.
3. Buatlah alur cerita dan buat skenarionya sederhananya, untuk memecahkan masalah di
video tersebut dengan durasi 5 menit!
Masalah :
Solusi :
Dialog
Guru
Murid

Rincian percakapan
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LK 2. Kegiatan Diskusi Evaluasi Proses Pemecahan Masalah
Diskusikan dengan teman sekelompokmu prinsip prinsip dalam mengelola lingkungan
belajar agar kelas tetap kondusif dan tulis dalam kertas karton!
Pengelolaan Lingkungan belajar oleh Guru
PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN BELAJAR
1….....
2……
3……
4…….

2017

CHAPTER DESIGN PENGELOLAAN KELAS
PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN
PEDOMAN PENSKORAN PENAMPILAN KELOMPOK
NO
Jawaban
1
Siswa dapat memperlihatkan masalah
dan solusi dengan tepat
Siswa masih kabur dalam penyampaian
pesan antara masalah dan solusi
Siswa tidak memberikan solusi
2
Seluruh anggota kelompok ikut
partisipasi
Hanya sebagian saja yang ikut
berpartisipasi
Tidak semua ikut berpartisipasi, hanya
1 orang
3
Tampilan menarik dan kreatif dalam
penampilannya
Tampilan sesuai dengan skenario/plot
Tidak menarik, kurang persiapan
Total skor
LEMBAR PENILAIAN SIKAP
Nama Peserta Didik
Kelas
Tugas
Tanggal

:
:
:
:

Skor
40
30
20
30
20
10

30
20
10
100

LEMBAR PENILAIAN DIRI
………………….
………………….
………………….
………………….

PETUNJUK
Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan kalian sehari-hari
No
1

Pernyataan
Selama melakukan tugas kelompok saya
bekerjasama dengan teman satu
kelompok
2
Saya mencatat data dengan teliti dan
sesuai dengan fakta
3
Saya melakukan tugas sesuai dengan
jadwal yang telah dirancang
4
Saya membuat tugas terlebih dahulu
dengan membaca literatur yang
mendukung tugas
5
Saya memberi ide atau saran dalam
kegiatan bermain peran
Jumlah
Petunjuk Penyekoran
Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban TIDAK diberi skor 0

Ya

Tidak
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Pengelolaan Lingkungan Belajar
a. Lingkungan belajar siswa
Siswa merupakan individu yang unik yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan
karakterisik baik bawaan maupun pengaruh lingkungannya. Guru di sekolah mempunyai
berbagai harapan baik tersirat maupun tersurat dalam mendidik siswanya di sekolah.
Selain sekolah, terdapat juga ada lingkungan yang lain untuk dijadikan siswa sebagai
tempat belajar yaitu keluarga dan masyarakat.
Bila merujuk pendapat para ahli yaitu Sartain (Purwanto, 1995:72) mengatakan
bahwa, lingkungan adalah semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu
mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life processes kita
kecuali gen-gen. Bahkan gen-gen pula dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to
provide environment) bagi gen yang lain. Sedangkan menurut Daradjat dkk (1996:63),
dalam arti yang luas lingkungan mencakup iklim, tempat tinggal, adat istiadat,
pengetahuan, pendidikan dan alam. Lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan
terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang.
Lingkungan didefinisikan berdasarkan pendapat ahli di atas sebagai semua yang
tampak di sekeliling kita dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan
dan tingkah laku kita. Proses belajar dan pembelajaran merupakan sesuatu yang tidak
dapat dipisahkan dalam proses pendidikan di sekolah.Keberhasilan seorang pendidik
tergantung pada bagaimana proses pembelajaran oleh guru kepada peserta didiknya.
Kedua hal tersebut saling berkaitan dan menentukan tercapainya tujuan pendidikan di
sekolah.
Makna belajar sewajarnya dapat dimaknai oleh pendidik sehingga tujuan
pembelajaran bisa tercapai. Banyak teori serta pengertian mengenai belajar, salah
satunya pengertian belajar menurut Slameto (2010:2) :
Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
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Belajar membutuhkan suatu proses yang dialami oleh individu, dalam hal ini siswa
untuk mendapatkan perubahan tingkah laku. Tingkah laku yang dimaksud adalah pada
kemampuan di ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
Setelah mengetahui pengertian lingkungan dan belajar, maka dapat disimpulkan
bahwa lingkungan belajar siswa adalah semua yang tampak di sekeliling siswa dan
adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah lakunya dalam
menjalankan aktifitas mereka, yakni usaha untuk memperoleh perubahan dalam
pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik).
Lingkungan belajar bagi siswa
a. Keluarga
Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan
tempat pertama dan utama seorang siswa belajar baik dalam perkembangan
maupun pertumbuhannya. Menurut Langgulung (1995:346) keluarga adalah unit
pertama dan institusi pertama dalam masyarakat dimana hubungan-hubungan yang
terjadi di dalamnya sebagian besarnya bersifat hubungan-hubungan langsung. Maka
sangat wajar jika lingkungan belajar ini sangat mempengaruhi banyak dalam
kehidupan siswa baik perilaku maupun motivasinya.
Keluarga merupakan masyarakat alamiah yang pergaulan di antara
anggotanya bersifat khas. Dalam lingkungan ini terletak dasar-dasar pendidikan. Di
sini pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan
yang berlaku di dalamnya, artinya agar diketahui dan diikuti oleh seluruh anggota
keluarga
Menurut Slameto (2010:60-64), siswa yang belajar akan menerima pengaruh
dari keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga,
suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang
kebudayaan.
Sementara itu Abu Ahmadi (1991:110) sendiri menyebutkan fungsi keluarga
adalah memelihara, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar
mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial.
b. Sekolah
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Sekolah
dari tingkatan paling rendah yaitu pendidikan anak usia dini sampai universitas
2|Halaman
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adalah tempat di mana siswa mencari pengetahuan selain dari orang tuanya.
Menurut Tu’u (2004:1) lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan
formal, dimana di tempat inilah kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu
pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada anak didik.
Lingkungan belajar siswa di sekolah terdapat dua aspek pokok, yaitu :
1. Lingkungan fisik sekolah
Lingkungan fisik merupakan lingkungan belajar siswa yang sangat penting. Peserta
didik menginginkan belajar dalam gedung dan perlengkapan fisik yang bagus serta
dapat dibanggakan, dengan demikian ada kesenangan untuk bersekolah. Gedung
sekolah dan perlengkapan fisik yang bagus tidak saja merupakan tempat belajar,
akan tetapi merupakan bagian penting dalam kehidupan siswa di mana dia belajar,
berolah raga dan berkreasi.
2. Lingkungan sosial di sekolah
Saat mengikuti pendidikan di sekolah sisw menyesuaikan diri dengan lingkungan,
karena pada masa-masa itu mulai timbul perkembangan kesadaran, kewajiban
belajar dan sebagainya. Perkembangan sosial anak itu tidak terjadi dengan begitu
saja, akan tetapi melalui tahap-tahap sampai ia remaja, oleh karena itu tugas seorang
guru harus bisa membina siswa-siswanya di sekolah dengan lingkungan sekolah yang
baik.
Adapun lingkungan sosial di sekolah meliputi :
A. Sikap dan penampilan guru
B. Sikap dan perilaku siswa
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar di lingkungan sekolah. Faktor
sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi
guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu
sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah
(Slameto, 2010 :64-69).
Untuk lebih jelasnya faktor-faktor tersebut akan dibahas sebagai berikut:
1) Metode Mengajar
Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui di dalam mengajar.
Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang
tidak baik pula. Guru perlu mencoba metode-metode mengajar yang baru, yang
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dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan
motivasi siswa untuk belajar.
2) Kurikulum Kurikulum
Dapat diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kurikulum
yang kurang baik berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik
itu misalnya kurikulum yang terlalu padat, di 18 atas kemampuan siswa, tidak sesuai
dengan bakat, minat dan perhatian siswa.
3) Relasi Guru dengan Siswa
Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Cara belajar siswa juga
dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya. Di dalam relasi guru dengan siswa yang
baik, maka siswa akan berusaha mempelajari mata pelajaran yang diberikannya
dengan baik.
4) Relasi Siswa dengan Siswa
Siswa yang mempunyai sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan, akan
diasingkan dari kelompoknya. Akibatnya anak akan menjadi malas untuk masuk
sekolah karena di sekolah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari
teman-temannya.
5) Disiplin Sekolah
Kedisiplinan erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga
dalam belajar. Agar siswa disiplin haruslah guru beserta staf yang lain disiplin pula,
karena dapat memberi pengaruh yang positif terhadap belajarnya.
6) Alat Pelajaran
Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan
pelajaran yang diberikan kepada siswa. Tetapi kebanyakan sekolah masih kurang
memiliki media dalam jumlah maupun kualitasnya.
7) Waktu Sekolah
Waktu sekolah dapat terjadi pada pagi hari, siang, sore/malam hari. Tetapi waktu
yang baik untuk sekolah adalah pada pagi hari dimana pikiran masih segar, jasmani
dalam kondisi yang baik sehingga siswa akan mudah berkonsentrasi pada pelajaran.
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8) Standar Pelajaran di Atas Ukuran
Guru berpendirian untuk mempertahankan wibawanya, perlu memberi pelajaran di
atas ukuran standar. Padahal guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai
dengan kemampuan siswa.
9) Keadaan Gedung
Dengan jumlah siswa yang banyak serta bervariasi karakteristik mereka masingmasing menuntut keadaan gedung dewasa ini harus memadai di dalam setiap kelas.
10) Metode Belajar
Siswa perlu belajar teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, memilih
cara belajar yang tepat dan cukup istirahat akan meningkatkan hasil belajarnya.
11) Tugas Rumah
Kegiatan anak di rumah bukan hanya untuk belajar, melainkan juga digunakan untuk
kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas
yang harus dikerjakan di rumah.
-

Masyarakat
Sebagai salah satu lingkungan terjadinya pendidikan, masyarakat mempunyai

pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya segala kegiatan yang menyangkut
masalah pendidikan. Dilihat dari materi jelaslah bahwa kegiatan pendidikan di masyarakat
bersifat informal yang terdiri dari generasi muda yang akan meneruskan kehidupan
masyarakat itu sendiri,adapun materi itu berupa kegiatan keagamaan, sosial serta
kegiatan positif lainnya. Oleh karena itu bahan apa yang diberikan kepada anak didik
sebagai generasi tadi harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat
dimana kegiatan itu berlangsung.
Lingkungan belajar yang mendukung seluruh kegiatan belajar siswa akan
memberikan suasana yang nyaman dan dorongan bagi siswa untuk terus memacu
prestasi belajarnya. Lingkungan yang baik perlu diusahakan agar dapat memberi
pengaruh yang positif terhadap anak atau siswa sehingga dapat belajar dengan sebaikbaiknya.
Pembelajaran abad 21 sudah tidak lagi terbatas fisik sekolah dalam lingkungan
belajar. Lingkungan belajar dapat berupa apapun yang mendukung proses belajar,
menurut pendapat P21 (2017) menyatakan bahwa lingkungan belajar “as the support
systems that organize the condition in which humans learn best – systems that
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accommodate the unique learning needs of every learner and support the positive human
relationships needed for effective learning” Maka dapat dikatakan lingkungan belajar
sangat luas dan tak terbatas.

Penciptaan Lingkungan Belajar di Kelas yang Kondusif
Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari cara pendidik mengajar dan
peserta didik belajar, sebab baik tidaknya hasil proses pembelajaran dapat dilihat dan
dirasakan oleh pendidik dan peserta didik sendiri. Proses belajar mengajar yang dikatakan
berhasil apabila ada perubahan pada diri peserta didik. Perubahan perilaku ini
menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan. Juga didalam proses pembelajaran
peserta didik harus menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat kerja yang
besar dan percaya pada diri sendiri. Untuk memperoleh hasil seperti yang telah
dikemukakan diatas, salah satu caranya adalah meningkatkan kualitas belajar. Untuk
kegiatan proses pembelajaran yang efektif dan memperoleh hasil yang memuaskan,
pendidik dan peserta didik perlu menggunakan cara-cara belajar yang efektif pula.
Sebenarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh keefektifan dalam
proses pembelajaran, yaitu mulai dari memberikan informasi dan penjelasan,
memberikan tugas, praktek di laboratorium sampai dengan praktek di lapangan. Namun
apakah semua kegiatan itu efektif dilaksanakan oleh peserta didik dan memperoleh hasil
yang memuaskan tanpa mengetahui pembelajaran yang baik.
Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses
belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar apapun yang ditempuh guru akan
menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan lingkungan dan kondisi kelas yang
kondusif. Oleh karena itu guru perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas
sedemikian rupa sehingga menyenangkan, aman, dan menstimulasi setiap anak agar
terlibat secara maksimal dalam proses pembelajaran
Guru yang baik dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan
merangsang siswa ke tahap pembelajaran maksimum. Ramsden (1992) menggariskan ciriciri berikut sebagai asas kepada pembelajaran yang baik ke arah menghasilkan suasana
pembelajaran yang kondusif
1. A desire to share your love of the subject
2. An ability to make the material stimulating and interesting
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3. A facility for engaging with students at their level of understanding
4. A capacity to explain the material plainly and helpfully
5. A commitment to making it absolutely clear what has to be understood, at what level
and why
6. Showing concern and respect for students
7. A commitment to encouraging student independence and experiment
8. An ability to improvise and adapt to new demands
9. Using teaching methods and academic tasks that require students to learn actively,
responsibly and through cooperative endeavour
10. Using valid and fair assessment methods
11. A focus on key concepts and students’ current and future understanding of them,
rather than just on covering the ground
12. Giving high quality feedback on students’ work
13. A desire to learn from students and others about the effects of your teaching and how
it can be improved
Berdasarkan kesemua ciri-ciri di atas, Ramsden (1992) mengenal pasti enam prinsip
utama pengajaran berkesan (effective teaching) yaitu yang dapat menghasilkan suasana
pembelajaran kondusif.
Prinsip 1: Minat dan penjelasan (Interest and explanation)
Telah diakui semua, bahwa penjelasan yang jelas tentang isi kandungan (subject matter)
tidak lebih penting dari upaya menjadikan isi kandungan menarik sehingga siswa merasa
tertarik mempelajarinya. Apabila siswa berminat terhadap sesuatu subjek, mereka akan
berusaha bersungguh-sungguh. Ini merupakan ciri penting pendekatan mendalam dalam
pembelajaran .
Prinsip 2: Keprihatinan dan hormat terhadap siswa dan pembelajaran siswa (Concern
and respect for students and student learning)
Satu lagi ciri penting guru yang baik adalah memberi perhatian dan menghormati siswa
serta pembelajaran mereka.
Prinsip 3: Penilaian dan umpan balik yang sesuai (Appropriate assessment and feedback)
Memberi umpan balik terhadap kerja siswa adalah juga penting. Kajian mendapati siswa
kerap mengenal pasti aspek ini sebagai ciri guru yang baik. Mengikut Ramsden (1992,
hlm. 99), “Setting appropriate tasks . . . is evidently a difficult but crucial skill. It implies
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questioning in a way that demands evidence of understanding, the use of a variety of
techniques for discovering what students have learned, and an avoidance of any
assessments that require students to rotelearn or merely to reproduce detail”.
Prinsip 4: Tujuan yang jelas dan tantangan intelektual (Clear goals and intellectual
challenge)
Tujuan dari pembelajaran sebelum kegiatan belajar dimulai harus dijelaskan terlebih
dahulu sehingga siswa memahami tujuan dari kegiatan tersebut. Selain itu dalam
kegiatan pembelajaran sangat penting melakukan kegiatan yang menantang intelektual
siswa sehingga siswa termotivasi untuk mempelajari.
Prinsip 5: Kebebasan, pendampingan, dan penglibatan aktif (Independence, control and
active engagement)
Pembelajaran berkualitas tinggi bermakna siswa terlibat secara aktif, mempunyai pilihan
terhadap cara mereka belajar dan mempunyai pendampingan terhadap aspek yang
dipelajari. Mengikut Ramsden (1992, hlm. 100), “[g]ood teaching fosters this sense of
student control over learning and interest in the subject matter”.
Prinsip 6: Belajar dari siswa (Learning from students)
Guru yang bagus adalah yang sentiasa sanggup menerima dan melakukan perubahan. Ini
termasuklah kesanggupan untuk mengenal pasti kesan pembelajaran kepada siswa dan
mengubahsuai pembelajaran berdasarkannya. Untuk itu guru perlu menyediakan
peluang bagi siswa untuk memberikan umpan balik berhubung dengan pembelajaran
mereka. Contohnya, guru boleh bertanya pendapat siswa dan meneliti hasil
pembelajaran mereka
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Nama Mahasiswa : ____________________
Kelompok
: ____________________
Kelas
: ____________________

Pengelolaan Lingkungan Belajar
Petunjuk :
1. Amatilah video bersama teman sekelompok mu, dapat juga diakses via link :
https://drive.google.com/a/unpas.ac.id/file/d/0B5Xqo0f8VtM8QXFuMHN
Wc0FzTzQ/view?usp=sharing
2. Berdasarkan masalah yang dikemukakan, analisis masalah berdasarkan lingkungan
belajar yang ada di video tersebut.
3. Buatlah alur cerita dan buat skenarionya sederhananya, untuk memecahkan masalah
di video tersebut dengan durasi 5 menit!
Masalah : ____________________________________________________
Solusi

: ____________________________________________________
Dialog
Guru
Murid

Rincian percakapan

10/19/2017

PENGELOLAAN LINGKUNGAN
BELAJAR
MK PENGELOLAAN KELAS
PERTEMUAN 6 - SEMESTER 3
PGSD
FKIP
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Tujuan Pembelajaran :
1.Mengidentifikasi situasi kelas yang kurang efektif
melalui pengamatan video
2.Memberikan
solusi
permasalah
pengelolaan
lingkungan belajar melalui kegiatan bermain peran
3.Menyebutkan prinsip-prinsip penciptaan lingkungan
belajar yang kondusif melalui kegiatan diskusi.

The Power of PowerPoint - thepopp.com

1

10/19/2017

Perhatikan gambar di bawah

Apakah yang terlintas di
pikiran Anda saat melihat
kelas tersebut ?

The Power of PowerPoint - thepopp.com

KONSEP
1
Konsep
Dasar
Pengelolaan
Lingkungan
belajar

3
2
Tujuan
Pengelolaan
Lingkungan
Belajar

PrinsipPrinsip
Pengelolaan
Lingkungan
Belajar

5
4
Q&A
Hal-hal yang
perlu
diperhatikan

The Power of PowerPoint - thepopp.com
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OUR MIND MAP

The Power of PowerPoint - thepopp.com

BANTU SAYA MEMECAHKAN INI
3

10/19/2017

SAYA INGIN TAHU

YUK KITA SURVEI BERSAMA :
1. Buka website http://kahoot.it
2. masukkan PIN Games

Buka link : kahoot.it
Masukkan GAME PIN :
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Jika sudah log in akan
muncul seperti gambar di
samping. Kemudian ketik
nama masing- masing di
nickname

Tolong beri solusi masalah di video melalui kegiatan berkelompok
bermain peran
1
Diskusikan pokok masalah yang
mau di
pecahkan. Silahkan
gunakan peta konsep dan link
video yang telah disiapkan
sebagai bahan diskusi.

1
Pemecahan
Masalah

2
Diskusikan solusi yang akan
diberikan bersama dengan teman
kelompok dan alur adegan yang
akan ditampilkan. Maksimal durasi
masing masing kelompok 3 menit.
Putuskan bagian peran sebagai
guru dan siswa

3

2

3
Tulis dialog yang sekiranya
penting muncul dalam adegan
yang akan diperankan

4

4

Usahakan
setiap
anggota
berpartisipasi dalam diskusi dan
peran.

The Power of PowerPoint - thepopp.com
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Selamat
bekerja

Lakukan yang terbaik

ACTION.......
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Suarakan pendapatmu

Masalah lingkungan belajar apa yang ada dalam situasi
tersebut?
Solusi mana yang Anda temukan?

Apakah yang dimaksud dengan
lingkungan belajar ?

7
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Lingkungan belajar siswa adalah semua yang tampak di sekeliling siswa dan
adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah lakunya
dalam menjalankan aktifitas mereka, yakni usaha untuk memperoleh
perubahan dalam pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan
(psikomotorik).

Diskusikan bersama
Prinsip prinsip apa sajakah yang perlu
dilakukan dalam mengelola lingkungan belajar?
Sehingga pembelajaran kondusif dan efektif

The Power of PowerPoint - thepopp.com
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PRINSIP PENGELOLAAN
LINGKUNGAN BELAJAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tulis dalam whiteboard
masing-masing
kelompok!

Prinsip-Prinsip Utama Pengajaran efektif dalam mengelola
lingkungan belajar (Ramsden, 1992)

1

2

3

Minat dan Penjelasan

Keprihatinan dan hormat terhadap siswa
dan pembelajaran siswa

Penilaian dan umpan balik yang sesuai

4

5

6

Tujuan yang jelas dan tantangan
intelektual

Kebebasan, pendampingan dan
penglibatan aktif

Belajar dari siswa

The Power of PowerPoint - thepopp.com
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An Nahl :78

Jadilah guru terbaik bagi anak didikmu!

The Power of PowerPoint - thepopp.com

Apakah ada pertanyaan?

The Power of PowerPoint - thepopp.com
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Bantu saya untuk memberi kesimpulan...

Terima kasih
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Penerapan Lesson Study berbasis TPACK dalam
Pembelajaran Pengelolaan Kelas Materi Penciptaan
Lingkungan Belajar

Nurul Fazriyah, M.Pd
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEPENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Open Lesson PGSD
MK Pengelolaan Kelas

2 SKS

Penciptaan
Lingkungan
Belajar

Semester 3

1
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Tahapan Lesson Study (Supriatna,2009):

TAHAP 1 PERENCANAAN
(Plan)

1

Merancang Materi (kompetensi,
isi, tujuan pembelajaran)

2

Membuat Peta Konsep

3

D:\DOSEN\PENELITIAN\LESSON STUDY\LESSON STUDY\FIX\PETA KONSEP LS SCAN.jpg

Membuat Chapter Design
D:\DOSEN\PENELITIAN\LESSON STUDY\LESSON STUDY\FIX\CHAPTER DESIGN
PENGELOLAAN KELAS.docx

Persiapan
Perencanaan yang
dilakukan

4

Merancang lesson design

5

Mempresentasikan hasil workshop
dengan teman sejawat

6

Perbaikan Lesson design berdasarkan
masukan dari tim

2
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Tim Membuat
Perencanaan
pembelajaran

Tahapan 1
Perencanaan (Plan)

Tim
saling
memberi
masukan
tentang lesson
design
pembelajaran

INTRODUCTION

1
Hasil LESSON DESIGN
3
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Lesson Study Berbasis TPACK (Technological
Pedagogical and Content Knowledge)

Penggunaan
Aplikasi
pembelajaran
interaktif
berbasis android

7

Tahap Kegiatan Pelaksanaan (Do)
Dosen Model melakukan sosialisasi
Dosen model dipilih berdasarkan kesepakatan tim lesson di prodi PGSD, sebelum memulai
pembelajaran dosen model melakukan sosialisasi tentang alur pembelajaran yang akan
dilaksanakan.

Observer
Observer yang terlibat adalah tim lesson study prodi PGSD, teman sejawat,
undangan yang berjumlah kurang lebih 10 orang.

Mahasiswa
Kelas yang terlibat open lesson adalah kelas 3D berjumlah 23 orang

8
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Kegiatan Pelaksanaan
Pembukaan Open lesson

Brieffing sebelum
membuka open lesson

Observer
hadir
pembukaan
menyimak alur pembelajaran

dan

9

Kegiatan Do
Dosen membuka pelajaran , menyampaikan
tujuan dan manfaat pembelajaran

Siswa diminta mengamati
sebuah gambar dan tanya
jawab tentang gambar
tersebut

Part 1

Part 3

10
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Mengamati Video sebagai fokus
masalah
Siswa diminta mengikuti survey online
menggunakan aplikasi kahoot.it

11

Kegiatan Inti

Siswa berdiskusi masalah tentang lingkungan belajar lewat tantangan
mencari fokus masalah dan solusinya kemudian bermain peran sesuai
hasil diskusi kelompoknya
12
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Kegiatan Inti
Dosen model
memonitoring

kelompok

Siswa mendiskusikan konsep dasar
lingkungan belajar dan tentang
prinsip prinsip lingkungan belajar
13

Membahas
refleksi
pertemuan
dan tanya
jawab

Kelompok
melaporkan
hasil

Penyampaian
Ayat Suci Al
Quran sebagai
kompetensi
afektif

Menutup
pembelajaran

14
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REFLEKSI
Catatan Observer

Dosen model
menyampaikan kesan
selama open lesson

Para
observer
memberikan masukan
terhadap temuan selama pembelajaran

15

Kegiatan Refleksi

Bahasan refleksi

Masukan para
observer

Masukan observer

Masukan observer

16
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Hasil Refleksi
Masukan
 Penggunaan video sebaiknya lebih
kontekstual
 LK yang digunakan oleh mahasiswa lebih
baik
diperbaiki
agar
tidak
terjadi
kebingungan dan sebaiknya satu kelompok
satu LK sehingga fokus berdiskusi
 Durasi survei online terlalu singkat
sehingga siswa kurang maksimal dalam
memahami pertanyaan
 Dosen lebih memberikan penguatan
terhadap hasil diskusi kelompok.

Temuan menarik
Siswa aktif terlibat dalam diskusi
Ada siswa yang menganggap perlu
menghukum murid di kelas
Siswa
mengerjakan
dengan
bersemangat sampai menulis di
lantai
Siswa merasa sangat bertanggung
jawab
terhadap
hasil
diskusi
sehingga
membagi
bagian
penjelasan
17

Kesimpulan
Lesson Study merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan
oleh sekelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan, dalam merencanakan, melaksanakan,
mengobservasi dan melaporkan hasil pembelajaran. Pada proses Lesson Study bekerja sama untuk (1) Merumuskan
tujuan pembelajaran dan pengembangan jangka panjang siswa, (2) Secara kolaboratif merencanakan sebuah
pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut, (3) Melakukan pelaksanaan, dengan satu tim anggota
pengajar dan mengumpulkan bukti pada pembelajaran dan pengembangan siswa, (4) Mendiskusikan bukti yang
dikumpulkan selama pelajaran, menggunakannya untuk meningkatkan pelajaran, unit/satuan, dan pembelajaran
yang lebih umum. Kegiatan dalam Lesson Study sangat menunjang bagi peningkatan keterampilan professional
dosen. Melalui Lesson Study guru dapat selalu mengadakan evaluasi pada setiap proses yang telah dilaksanakan.
Hasil evaluasi tersebut yang digunakan untuk meningkatkan kinerja agar kualitas pembelajaran semakin meningkat.

18
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MIND MAP
MATA KULIAH : STATISTIKA PENDIDIKAN
DOSEN : MOH.NURHADI, S.Pd.,M.Pd.
PGSD FKIP UNPAS
Tabel satu arah
(One Way Table)
Diagram Batang
Tabel dua arah
(Two Way Table)

Diagram
Lingkaran

Tabel tiga arah
(Three Way
Table)

Tabel

Menyajikan
Data

Diagram
Garis

Ogive

Diagram
Batang

Diagram Batang
Mendatar

Diagram Batang
Majemuk

Diagram Batang
Bertingkat

Mata Kuliah : Statistika Pendidikan
SKS : 2 SKS
Dosen : Moh.Nurhadi, S.Pd.,M.Pd.

PGSD FKIP UNPAS

 Materi tidak
menarik
 Hanya mendengar
ceramah dan teori
 Pasti ngantuk



Bahasanya teori lagi

PREDIKSI RESPON
MAHASISWA

M: Mendiskusikan
Permasalahan,
kebiasaan
C: Diskusi, debat
A: Bekerja kelompok

PERTANYAAN/
BANTUAN DOSEN

PENDAHULUAN

KEGIATAN INTI

Videopembelajar
an tentang
pentingnya
penyajian data

Apa
pentingnya
penyajian data
dalam
statistika?

Bagimana cara
meggambarka
n/membuat
penyajian
data?

Apa kesimpulan dari
hasil diskusi tersebut?
Berdasarkan
kesimpulan
kelompong masingmasing.

Video tersebut
menyajikan
tentang apa?

Apa saja Jenisjenis penyajian
data dalam
staistika?

Lakukan langkahlangkah cara
meggambarkan/me
mbuat penyajian
data!

Bagaimana cara
meggambarkan/mem
buat penyajian data
dengan software?

Mahasiswa
mendiskusikan
video tentang
pentingnya
penyajian data

Pentingnya
penyajian data,
yaitu.....

Cara
meggambarka
n/membuat
penyajian
data, yaitu...

Kesimpulan
dari 5
kelompok
tersebut,
yaitu...

Video tersebut
berisi tentang
pentingnnya
penyajian data

Jensi-jenis
penyajian data
data, yaitu....

Mahasiswa
membuat
jeins-jenis
penyajian data

Cara
meggambarkan/mem
buat penyajian data
dengan software,
yaitu...

20 MENIT

70 MENIT

PENUTUP
Coba simpulkan
masing-masing
kelompok
pebelajaran hari
ini !

Kesimpulan
pembelajaan
hari ini yaitu
....

Alhamdulillah aku
sudah faham

Mari
refleksikan
apa yang amu
temukan hari
ini !

Hasil Refleksi
hari ini yaitu,
....

10 MENIT

Target :
Hari ini saya jadi tahu :
Bagaimana menyajikan
data dalam bentuk
tabel,digram batang,
diagram garis, diagram
lingkaran dan ogive
secara manual dan
menggunakan software
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CHAPTER DESAIN LESSON STUDY
MATA KULIAH ANDRAGOGI
PRINSIPEMBELAJARAN ORANG DEWASA

A. PENDAHULUAN
Penjelasan

tentang

prinsip

pendidikan

orang

dewasa

ini

dimaksudkan untuk memberi pengetahuan tentang apa saja yang
perlu diperhatikan untuk melaksanakan pendidikan orang dewasa
dengan baik.
Dalam mempelajari prinsip ini, dianjurkan tidak hanya sekadar menghafal, tetapi
agar dapat memahami dan menghubungkan atau menerapkannya ke dalam situasi
barn atau situasi nyata yang ada di lapangan. Oleh karena itu, untuk lebih memahami
prinsip ini, perlu dilakukan pendalaman melalui diskusi kelompok.
Prinsip pendidikan orang dewasa yang akan dijelaskan di dalam bab ini terdiri
atas: hukum belajar, penetapan tujuan, pemilihan materi, pengembangan sikap,
idealisme, minat, mengembangkan kemampuan mempertimbangkan atau menilai,
kemampuan manipulatif atau psikomotorik, kemampuan berpikir atau memecahkan
masalah, pembentukan kebiasaan, pengajaran isu yang kontroversial.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari chapter ini diharapkan mahasiswa memahami tentang :
1. Pengertian dan implementasi hukum belajar beserta teori yang mendukungnya, dan
dilengkapi dengan pemahaman tentang unsur-unsurnya.
2. Cara menetapkan tujuan umun dan khusus pendidikan orang dewasa, maksud
tujuan tersebut, dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika merumuskan tujuan
belajar.

3. Cara mengembangkan mengembangkan sikap, minat dan idelisme orang dewasa,
serta cara melatih agar mereka berminat terhadap apa yang telah kita berikan.
4. Cara mengajar pengetahuan yang baik dengan tingkat retensi yang tinggi dan
mudah dilakukan.
5. Cara

mengembangkan

pengetahuan,

cara

membentuk

kebiasaan,

caramendiskusikan pengetahun, dan mengajar pengetahuan.

C. HUKUM BELAJAR
Bagaimana orang belajar dan kondisi yang dapat meningkatkan hasil belajar
sering disebut dengan istilah law of learning yang apabila diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia menjadi hukum belajar. Penjelasan mengenai hukum belajar ini
bervariasi tergantung dari pengarangnya. Namun, ada beberapa hal pokok yang
disetujui oleh sebagian besar pengarang yang dapat digunakan sebagai pedoman.
Hukum belajar itu terdiri atas beberapa unsur. yaitu (1) keinginan belajar, (2)
pengertian terhadap tugas, (3) hokum latihan. (4) hukum akibat, (5) hukum asosiasi,
(6) rasa tertarik, keuletan, dan intensitas, (7) kesiapan hati, (8) pengetahuan akan
keberhasilan dan kegagalan. Masing-masing unsur tersebut akan djelaskan di bawah
ini (Morgan, et al., 1976).
1. Keinginan Belajar
Keinginan belajar merupakan hal sangat penting yang dapat meningkatkan
efektivitas belajar. Keinginan belajar dapat timbul karena rasa tertarik yang mendalam
terhadap sesuatu objek, atau mungkin dapat disebabkan oleh adanya kebutuhan
terhadap suatu pengetahuan atau keterampilan tertentu, atau dapat tumbuh dari
dorongan atau motivasi dari orang lain. Tugas pendidik adalah menumbuhkan
keinginan kuat peserta didik mempelajari materi yang diajarkan. Belajar adalah
masalah emosional sekaligus masalah mtelektual. Oleh karena itu, peserta didik perlu
mempunyai keinginan belajar jika ingin berhasil. Tanpa keinginan belajar, rasanya
peserta didik sulit dapat berhasil.
2. Pengertian terhadap Tugas

Peserta didik harus memperoleh pengertian yang jelas tentang apa yang harus
dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia harus mengetahui apa
yang perlu dibaca, apa yang perlu dicatat, apa yang perlu dipelajari, apa yang perlu
dilatihkan, apa yang perlu didiskusikan, apa yang perlu diteliti, apa yang perlu
dipraktikkan, dan apa yang perlu dilakukan agar dipelajarinya “memberi makan anak"
di rumah.
Seorang pengusaha muda mungkin mempelajari kearsipan, sementara itu pada
waktu yang sama ia melakukan pengarsipan bagi perusahaannya. Seorang mekanik
mobil mungkin belajar tentang sistem pelistrikan mobil pada sore hari, sedangkan
pada pagi hari ia bekerja di bidang automotif. Dalam hal ini aktivitas yang
mengikutsertakan penalaran, pertimbangan, dan berpikir kreatif merupakan latihan
yang baik bagi orang dewasa.
3. Hukum Asosiasi
Belajar dengan menghubungkan ide atau fakta dengan ide atau fakta lain
cenderung dapat menghasilkan ingatan yang lebih permanen daripada apabila tidak
menghubungkannya. Belajar dengan menghubungkan tersebut adalah salah satu ciri
kelebilan orang dewasa dibanding anak-anak, sebab orang dewasa mempunyai
banyak stok ide atau informasi yang dapat menarik pelajaran baru. Orang dewasa
mampu menghubungkan konsep yang terkait dan menganalisisnya sampai mencapai
suatu kesimpulan. Mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip yang sedang dipelajari
yang berlaku untuk situasi tertentu ke situasi lain yang sejenis.
Peserta didik akan lebih mudah mengerti apa yang sedang dipelajari jika materi
dalam suatu pelatihan saling berhubungan erat. Hal ini sering disebut dengan
membuat lebih erat hubungan internal. Demikian juga halnya, peserta didik akan dapat
belajar lebih efektif jika materi yang sedang dipelajari berhubungan erat dengan halhaI di luar pelatihan yang dikenal dan diminati peserta didik. Hal ini sering disebut
dengan membina hubungan eksternal. Pendidik dan peserta didik yang pintar akan
menggunakan secara intensif hubungan internal dan hubungan eksternal tersebut.
Ciri penting hukum asosiasi adalah bahwa ide atau pengalaman baru akan
menimbulkan emosi, jika dihubungkan dengan ide atau pengalaman nyata
sebelumnya. Hal ini akan sangat berguna untuk meningkatkan semangat. Sebagai
contoh, seorang peserta didik tentu akan menghubungkan apa yang sedang ia pelajari
dengan sesuatu yang ia senangi atau hargai sebelumnya.
4. Minat, Keuletan, dan Intensitas

Dengan hanya sekadar latihan atau pengulangan tanpa didasari dengan minat,
hasil belajar tidak akan efektif. Sebagai contoh, jika anak disuruh belajar dengan cara
mengerjakan sesuatu secara berulang-ulang, tetapi mainannya dijauhkan, maka hasil
belajarnya ,idak akan memuaskan. Sebaliknya, seorang anak yang menyukai ikan
akan belajar tentang perikanan dengan kecepatan yang luar biasa. Penelitian telah
membuktikan bahwa minat atau rasa tertarik, keuletan atau kegigihan, dan intensitas
sangat berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan belajar, dan hal ini telah
diterapkan, baik bagi orang dewasa maupun anak.
Keuletan dan intensitas dari suatu pengalaman mempunyai pengaruh yang
membekas pada ingatan. Seseorang secara otomatis akan selalu ingat peristiwa
kemenangan dalam meraih penghargaan atau peristiwa tercapainya sesuatu yang
diharapkan. Seorang peserta didik akan selalu ingat pada nilai yang tinggi dalam salah
satu mata pelajaran yang diambilnya apabila nilai tersebut dicapai dengan usaha yang
ulet dan intensitas yang tinggi.
Jika minat tinggi, peserta didik akan merasa terikat dengan tugasnya,
memberikan perhatian yang besar terhadap apa yang dia kerjakan, dan menikmati
pekerjaannya. Dengan demikian, ia hanya memerlukan sedikit usaha yang
dilakukannya secara sadar dalam menjalani proses belajar.
5. Ketetapan hati
Ketetapan hati sangat menentukan, apakah seseorang akan tetap melanjutkan
aktivitasnya atau tidak sama sekali. Sedangkan prasangka, kecurigaan, dan
ketertutupan semuanya akan menghambat proses belajar yang efektif. Seorang
peserta didik seharusnya mempunyai ketetapan hati, yakni kesediaan untuk menerima
ide-ide baru walaupun mungkin ia tidak ingin menerapkannya. Sebagian besar orang
yang mendaftar dalam program pendidikan orang dewasa mempunyai keinginan untuk
mencoba ide baru, menerima atas dasar manfaat yang akan diperolehnya.
Seseorang yang telah mengembangkan kebiasaan belajar cenderung akan lebih
bersikap positif terhadap proses belajar daripada seseorang yang tidak mempunyai
kesiapan belajar.
6. Pengetahuan tentang Keberhasilan dan Kegagalan
Seorang peserta dalam pendidikan orang dewasa tidak akan memperoleh
kemajuan dalam proses belajarnya kecuali jika ia mengetahui dalam hal apa saja ia
berhasil dengan baik dan dalam hal apa saja ia gagal. Situasi yang sangat dikehendaki
dalam pendidikan orang dewasa adalah situasi di mana orang dewasa mampu menilai

pekerjaannya sendiri dengan menggunakan kriteria atau standar yang dirancang
khusus untuk pekerjaan itu.

D. PENETAPAN TUJUAN
Kunci keberhasilan dalam pendidikan orang dewasa adalah mempunyai tujuan
khusus tentang perilaku maupun performansi yang jelas dan bergerak menuju ke
tujuan tersebut secara konsisten. Namun, sebelum sampai pada tujuan khusus,
alangkah baiknya dibahas lebih dahulu tujuan umum pendidikan.
1. Tujuan Umum
Tujuan umum pendidikan orang dewasa sangat bervariasi tergantung pada visi
dan misi lembaga yang menyelenggarakannya Sebagai gambaran mengenai tujuan
umum ini, marilah kita gunakan tujuan umum pendidikan di Amerika Serikat yang
disebut dengap Tujuh Prinsip Utama yang diambil dari artikel yang berjudul What
Knowledge is of Most Worth ? karangan filsuf terkenal Herbert Spencer. Tujuh Prinsip
Utama yang telah mengalami sedikit modifikasi ini adalah sebagai berikut.
a. Kesehatan: fisik, mental, dan keamanan/keselamatan.
b. Anggota keluarga yang berguna.
c. Pekerjaan: bimbingan, latihan, dan efisiensi ekonomi.
d. Pendidikan kewarganegaraan: prinsip demokrasi yang benar, lokal, negara bagian,
dan nasional.
e. Pemanfaatan waktu luang: rekreasi jasmani, pikiran, dan spiritual; pengayaan dan
pengembangan kepribadian.
f. Etika: nilai moral, jiwa pelayanan, dan tanggung jawab pribadi.
g. Penguasaan pengetahuan dasar: sarana belajar seperti membaca, menulis,
bahasa, dan metode berpikir secara ilmiah.
Sebagai pembanding, marilah kita lihat lagi catatan kita mengenai tujuan
Pendidikan Nasional Indonesia yang dirumuskan oleh MPR, yaitu meningkatkan
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi
budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar
dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa
(GBHN, 1978).
2. Maksud Pendidikan
Untuk memberikan gambaran maksud pendidikan ini, kita gunakan maksud
pendidikan di Amerika yang dikenal dengan The Purposes of Education in American
Democracy, yang terdiri atas empat tujuan khusus, yaitu (1) penyadaran diri, (2)
hubungan masyarakat, (3) efisiensi ekonomi, dan (4) tanggung jawab warga negara
(Morgan, et al., 1976).
Sebagai pembanding, di Indonesia, pendidikan berurusan dengan pembinaan
dan pengembangan daya-daya yang melekat pada diri manusia, yaitu daya fisik, daya
nalar, daya rasa, daya cipta, daya karsa, dan daya budi. Dalam pendidikan Pancasila,
manifestasi dari daya-daya tersebut diharapkan akan membuahkan manusia
Indonesia yang sehat jiwa dan raganya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, luhur
budi pekertinya, mencintai bangsa dan sesama manusia, menghayati kedudukan, hak
dan kewajibannya selaku warga negara dan anggota masyarakat, serta memiliki
kemampuan dan tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi di dalam proses
pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan
makmur (Faisal, 1981).
3. Tujuan Khusus
Untuk tujuan khusus ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1)
ciri tujuan khusus yang baik, (2) tipe tujuan khusus, dan (3) menentukan tujuan khusus
untuk kegiatan pendidikan khusus.
Ciri tujuan khusus yang baik. Tujuan khusus yang akan dirumuskan untuk
berbagai macam program pendidi orang dewasa harus lebih spesifik daripada Tujuh
Prinsip Utama, tujuan Pendidikan Nasional yang telah disebut di atas. Di samping itu,
suatu tujuan khusus pengajaran harus menyatakan perubahan perilaku (Gulo, 2002;
Raudabaugh, 1973; Morgan, et al., 1976)
Dari pendapat ketiga ahli tersebut dapat disimpul ciri-ciri tujuan khusus yang baik
ialah sebagai berikut.
a. Harus ada sasarannya.
b. Harus menunjukkan perubahan perilaku yang spe dapat dicapai, dapat
didemonstrasikan, dan dapat diukur.
c. Harus diterima oleh sasaran sebagai tujuannya sendiri dan memberi kesempatan
kepada sasaran untuk bergerak menuju apa yang mereka inginkan.

d. Harus mengarah ke tujuan umum.
e. Biasanya

dinyatakan

dalam

istilah

pengetahuan,pengertian,

kemampuan,

keterampilan, minat atau rasa tertarik, penghargaan, idealisme, penerapan, dan
kebiasaan.
Tipe tujuan khusus. Pedoman telah disusun untuk memperbaiki program
pendidikan agar lebih sesuai de pe dan kebutuhan nyata dari peserta. Proses ini
memerlut yang teliti terhadap tujuan khusus, dalam beberapa hal jt jel instruktur barn
yang menyusun tujuan khusus.
Kiasifikasi tujuan khusus yang paling baik, diamt se yang disusun oleh Benjamin
S. Bloom (1956) de Taxonomi of Education Objectives, Vol. 1 ialah seba
a. Ranah kognitif (cognitive domain)—tujuan khusus yang berhubungan dengan
proses intelektual daripada peserta didik
b. Ranah afektif (affective domain)-tujuan khusus yang memengaruhi sikap, emosi,
dan nilai perilaku.
c. Ranah psikomotor (psychomotor domain)—tujuan khusus yang meliputi proses
manipulatif dan mekanik atau keterampilan.
Dalam setiap ranah tersebut, terdapat tingkatan kemampuan. Menurut Bloom et
al., Ranah kognitif mempunyai tingkatan: Pengetahuan (knowledge), pemahaman
(comprehension), Penerapan (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis),
dan evaluasi (evaluation). Ranah afektif, menurut Krathwohl, Bloom dan Masia (1964)
mempunyai tingkatan: menerima menanggapi (responding), menilai (valuing),
mengorganisasikan (organization), dan mempribadikan nilai (characterization).
Sementara itu, menurut Harow (1972), ranah psikomotor mempunyai tingkatan:
meniru

(imitation),

manipulasi

(manipulation),

ketepatan

gerakan,

artikulasi

(articulation), dan naturalisasi (naturalization) (Suciati, 1997 & Gulo, 2002).
Sebaiknya pendidik dalam merencanakan program pengajaran bagi orang
dewasa merumuskan tujuan khusus sehubungan dengan isi apa yang seharusnya
dipelajari oleh peserta didik, yang dirumuskan dalam pernyataan perilaku yang
diharapkan sebagai hasil dari proses pengajaran.
Pengajaran berbasis kompetensi memberi pedoman yang berguna untuk
mencapai tujuan spesifik dan konkret bagi program pendidikan orang dewasa.
Pengajaran ini akan menjadi relevan bagi peserta didik, jika ditekankan pada
kompetensi yang mereka butuhkan. Pengajaran ini memberi kesempatan bagi peserta
didik untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kecepatannya sendiri.

Pada umumnya akan lebih mudah bagi q pendidik untuk memilih program, materi
pengajaran, dan metode mengajar, ketika tujuan khusus program berbasis kompetensi
yang jelas telah tersusun.
Terdapat beberapa tipe tujuan khusus yang mempunyai posisi sendiri dalam
pendidikan orang dewasa. Pemilihan tipe tujuan 31 khusus perlu disesuaikan dengan
tujuan umum pengajarannya. Tipe¬ii tipe tujuan khusus tersebut adalah
a. Penetahuan, pengertian.
b. Kemampuan, keterampilan (berpikir dan pekerjaan tangan, atau kombinasi dari
keduanya).
c. Minat, penghargaan, idealisme, hasrat (sikap emosional).
d. Kebiasaan.
Dalam merumuskan tujuan khusus untuk program tertentu, biasanya pimpinan
cenderung menggunakan lebih dari satu tipe. Sebagai contoh, tujuan khusus utama
adalah meningkatkan teknologi tertentu, tujuan khusus kedua adalah dalam hal minat,
pengertian, dan kemampuan.
Dalam menentukan tujuan khusus bagi unit atau kursus tertentu, saran dari
Morgan, et al., 1976 tentang langkah untuk menentukan tujuan khusus berikut ini dapat
diikuti.
a. Lakukan penelitian secara hati-hati tentang bagaimana suatu kursus dapat
dilaksanakan dan bermanfaat dalam situasihidup nyata dan apa manfaat yang akan
diperoleh jika kursus itu dilaksanakan.
b. Buat daftar urut materi yang akan diajarkan, kemampuan, pengertian, minat, dan
perilaku lain yang penting, dan perlu dikembangkan dalam masyarakat.
c. Buat daftar subtujuan khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama, di
bawah setiap tujuan khusus yang terdaftar pada nomor 2 tersebut.
Di lain pihak, Knowles (1980) menyarankan untuk menentukan tujuan khusus
perlu dilakukan langkah sebagai berikut (Soedomo, 1989).
a. Melihat kebutuhan dari segi operasional (kemudahan/fasilitas, staf, dan lain-lain)
dan edukasional (kebutuhan pendidikan).
b. Menyaring kebutuhan berdasarkan: (a) maksud kelembagaan dan filsafat
pendidikan, (b) kelayakan dilihat dari segi waktu, biaya, hambatan, dan lain-lain,
dan (c) minat individu.
c. Menerjemahkan kebutuhan untuk menjadi tujuan program dan tujuan belajar.

Selanjutnya, Knowles (1986) berpendapat bahwa kebutuhan belajar adalah
kesenjangan yang dipersepsikan oleh peserta didil sendiri antara di mana mereka
sekarang dan ke mana mereka ingin menuju. Jadi, di sini ada unsur penilaian diri dari
peserta didik Dengan kata lain, bahwa kebutuhan belajar ditentukan oleh peserta didik
itu sendiri. Oleh karena itu, saat ini dikenal perencanaaa partisipatori dalam anti
perencanaan yang melibatkan semua orang yang berkepentingan (termasuk peserta
didik) dalam perencanaaa (Proyek Delaveri, 2000b).
4. Memilih Materi Pelajaran
Jika topik ini berhubungan dengan pengajaran akademis, maka bab ini akan
berjudul Pemilihan Pokok Bahasan. Di dalam pendidikan orang dewasa, banyak
program pendidikan berdasarkan jenis kegiatan yang tidak mengandalkan pokok
bahasan tradisional. Ada suatu prinsip yang dapat digunakan dalam pemilihan jenis
pold bahasan, materi, dan kegiatan pengajaran (Morgan, et al., 1976), yaitu :
Apakah materi tersehut menarik perhatian para peserta didik? Apakah materi
tersebut dapat dimengerti oleh para peserta? Apakah materi tersehut bermanfaat hagi
para peserta? Apakah materi tersebut dapat membantu peserta untuk mencapai
tujuan pendidikan?
Apakah materi tersebut sesuai dengan subjek yang telah ditetapkan?
Sebagai contoh, sekelompok orang ingin belajar mengidentifikasi ma puluh
burung yang ada di daerah mereka. Untuk menentukan 'erapa banyak informasi atau
kegiatan yang akan memberi iimbangan pada tujuan khusus, mereka dapat menilai
hal-hal erikut ini (catatan: hanya sebagian kartu penilai yang iketengahkan di sini,
sekadar memberi gambaran bagaimana uenggunakannya). Contoh kartu penilai bisa
dilihat pada Tabel 1.1. berikut.
Tabel 1.1. Contoh Kartu Penilai
Hal
Field trip

Minat

Kegunaan

Pengertian

Keterkaitan

Total

24

25

24

22

24

24

25

97

22

20

I

24

20

25

Informasi
tantang warna
burung
Makanan
kebiasaan
burung

Hal

Minat

Kegunaan

Pengertian

Keterkaitan

Total

3

3

21

12

39

4

3

22

12

41

24

21

22

25

92

Nama tulang
dalam tubuh
burung
Bagaimana
memasak
Nyanyian dan

E. MENGEMBANGKAN SIKAP, IDEALISME, DAN MINAT
Sikap, idealisme, minat dan selera adalah dasar tujuan khusus ranah afektif dan
merupakan suatu kualitas emosi yang penting. Tidak ada salahnya dengan emosi ini,
jika dikendalikan dan diarahkan dengan baik. Kenyataan bahwa ada aspek yang
sangat penting, namun sering diabaikan yaitu kegagalan dalam mengembangkan
respons emosional yang terkendali terhadap situasi yang dihadapi dalam kehidupan
sehari-hari. Emosi adalah faktor yang sangat penting dalam pendidikan karena emosi
cenderung menentukan apa yang dilakukan orang terhadap suatu hal. Emosi juga
memberikan warna, semangat, dan kebahagiaan hidup. Sikap, idealisme, dan minat,
ketiganya termasuk ranah afektif.
1. Sikap
Istilah sikap di sini berarti perasaan seseorang terhadap orang lain, ide, lembaga,
fakta, dan lainnya. Program pendidikan pada umumnya mengembangkan sikap positif
terhadap hal yang baik menurut norma yang berlaku di masyarakat. Sebaliknya,
mencoba mengembangkan sikap negatif terhadap tindakan amoral, pelanggaran
hukum, kekejaman, ketidakjujuran, hipokrit, dan perilaku antisosial lainnya. Sikap tidak
dapat diajarkan secara langsung seperti fakta, namun biasanya diajarkan secara
langsung melalui contoh, bacaan, dan kegiatan yang baik. Hukum akibat mungkin
dapat diterapkan dalam mengembangkan sikap ini.
Pendidik yang ahli akan segera mengenal bahwa pengembangan sikap
(perasaan tertarik, idealisme, dan penghargaan) tidak dapt diremehkan begitu saja.

Kualitas emosional ini tidak timbul dengan sendirinya ketika pembimbing memberikan
informasi sekadarnya. Pengembangan sikap ini harus dimasukkan ke dalam tujuan
khusus yang ada dalam setiap unit pengajaran dan perencanaan, yang jelas harus
direncanakan dengan baik, sehingga tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut
dapat dicapai. Hal ini dapat dikerjakan melalui:
a. seleksi materi;
b. metode mengajar yang digunakan;
c. aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta;
d. perlengkapan dan alat yang tersedia.
Pendidik yang menguasai bidangnya akan menunjukkan kualitas mengajar
sebaik mungkin dan ia akan berusaha menciptakan suasana yang kondusif untuk
menumbuhkan sikap tersebut dalam diri peserta didik.
2. Idealisme
Idealisme adalah suatu standar kesempurnaan yang diterima oleh individu atau
kelompok. Idealisme cenderung bersifat subjektif, tetapi nyata dan sangat penting
dalam pendidikan anak-anak maupun orang dewasa. Hampir dalam setiap hal yang
dilakukan oleh manusia terdapat standar kesempurnaan. Ada idealisme berpikir,
berbicara, menulis, dan mendengar. Ada idealisme kesehatan, kebersihan, kerapian,
kekuatan fisik, dan keindahan. Ada idealisme terhadap pekerjaan, pengrajin, dan
pekerjaan lain. Ada juga idealisme sifat, moral, dan kehidupan agama. Prinsip utama
dalam mengajarkan idealisme adalah bahwa peserta didik harus mengetahui
idealisme melalui bacaan, diskusi, pengamatan, dan bimbingan.
Idealisme yang sangat perlu ditanamkan pada generasi muda Indonesia adalah
kejujuran, kedisiplinan, etos kerja, dan kebersihan yang dirasa masih belum diresapi
sepenuhnya.
3. Minat
Minat merupakan keinginan yang datang dari hati nurani untuk ikut serta dalam
kegiatan belajar. Makin besar minatnya, makin besar semangat dan makin besar hasil
kerjanya. Minat yang bersifat sementara akan mempertahankan perhatian dan
mendorong keaktifan orang dewasa lebih banyak. Minat yang permanen merupakan
basil yang paling bernilai dalam semua pendidikan. Saran berikut ini akan sangat
membantu dalam mengembangkan minat sementara maupun minat permanen.
a. Pembimbing atau pendidik harus menunjukkan antusias yang tulus untuk
menyukseskan kursus dan kegiatan pendidikan lain.

b. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengetahui secara jelas melalui jalan
pikirannya sendiri tentang subjek yang dipelajari, kegiatan yang dilakukan akan
membantu mereka secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari atau membantu
masyarakat secara keseluruhan.
c. Peserta didik harus memperoleh pengetahuan pokok yang berhubungan dengan
topik yang dipelajari dan harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai
hubungan antara topik dengan pengetahuan utama tersebut.
d. Pengetahuan yang terkait tersebut harus dibiarkan berkembang selama kursus.
e. Rasa tertarik yang tinggi harus dipertahankan di setiap pertemuan kelompok:
1) Cek, apakah peserta didik memang telah memperoleh pengetahuan yang mereka
inginkan.
2) Hubungkan materi yang diajarkan dengan hal-hal di luar kursus yang menarik.
3) Gunakan materi audiovisual yang sesuai.
4) Pertahankan sedapat mungkin agar peserta didik tetap berpikir.
f. Pendidik atau pembimbing hams membantu peserta didik untuk mengukur
kemajuan mereka sendiri.
g. Pendidik hams menunjukkan rasa senang terlibat dalam proses belajar bersama
peserta didik daripada menonjolkan pendapatan pribadinya.
h. Suasana belajar pada setiap pertemuan harus akrab, gembira, senang, sopan, dan
demokratis.
Sementara itu, Winecoff (1988) membagi pendidikan afektif afektif menjadi dua
kelompok, yakni (1) pendidikan nilai, dan (2) pendidikan menunit moral. Pendidikan
nilai bertujuan membantu peserta didik menggali meningkatkan kualitas cara berpikir
dan perasaan mereka. Pendidikan moral bertujuan membantu peserta didik untuk
lebih bertanggung jawab, adil, dan matang dalam menilai orang lain. Dengan
demikian, pendidikan afektif adalah suatu proses yang membantu peserta didik
meningkatkan dan menginternalisasi nilai dan sikap yang secara sosial diterima dan
secara moral matang.
Selanjutnya, Winecoff berpendapat bahwa untuk melatih peserta didik agar
mempunyai kemampuan mengambil keputusan yang matang dan tepat, maka peserta
didik sebaiknya dihadapkan pada konflik nilai. Konflik nilai adalah suatu keadaan di
mana seseorang hams memilih salah satu hal dari dua hal yang mina sama penting
sehingga memerlukan pertimbangan yang matang untuk memutuskannya.

F. MENGAJAR PENGETAHUAN
Pengetahuan yang banyak jumlahnya tidak mungkin diajarkan semuanya.
Sebaliknya, rumus yang rumit, daftar nama yang panjang, tabel yang banyak, dan data
yang jarang digunakan biasanya dapat ditemukan pada buku pedoman, ensiklopedia,
kamus, tidak perlu diingat secara permanen. Peserta didik cukup mempelajari di mana
memperolehnya dan bagaimaha menggunakannya informasi semacam itu.
Oleh karena itu, seleksi menjadi penting. Hanya pengetahuan yang relevan untuk
mecapai tujuan khusus program pendidikan yang sedang dijalankan, itulah yang
dipilih. Pengetahuan kemudian diibagi menjadi dua bagian (Morgan, et al., 1976): (1)
pengetahuan yang harus dipelajari secara mendetail dan harus diingat secara
permanen, dan (2) pengetahuan yang dipelajari untuk mengetahui di mana
memperolehnya dan bagaimana menggunakannya.
Ingatan yang permanen dapat diperoleh dengan cara berikut.
1. Kembangkan rasa tertarik yang kuat dan bertahan lama terhadap suatu subjek
secara keseluruhan maupun pada bagian pentingnya.
2. Dapatkan pengertian sejelas mungkin dari setiap bagian subjek tersebut.
3. Tempatkan proses belajar sejalan dengan pola pikir peserta sedapat mungkin.
4. Berikan problema atau pertanyaan yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat
diterapkan. Praktikkan jika memungkinkan, sampai dengan tingkat pengembangan
kemampuan yang nyata. Tujuan khusus dari ranah kognitif tidak hanya menghafal
pengetahuan, tetapi memahami dan menggunakannya dalam analisis, sistesis, dan
evaluasi.
5. Pertahankan pengetahuan yang telah dipelajari dengan sekali- kali menanyakan
dan menerapkannya dalam situasi baru. Berikan ilustrasi visual atau gambar
tentang apa yang diajarkan.
Tingkat kemampuan di atas adalah mengingat pengetahuan. Selain mengingat,
menurut Merin (1983) (Suciati, 1997) masih ada kemampuan lain, yakni kemampuan
menggunakan dan menemukan. Oleh karena itu, agar lebih terarah dalam
mengembangkan pengetahuan, sebaiknya pembimbing perlu mengetahui tingkat

kemampuan yang dibutuhkan peserta didik, tidak hanya sampai pada mengingat,
tetapi sampai pada menggunakan atau bahkan sampai pada menemukan.
Mengenai jenis pengetahuan terdapat kesainaan pendapat antara Merin (1983)
dan Romiszowski (1966), walaupun masing-masing menggunakan istilah yang
berlainan. Merill menggunakan iistilah "materi (content)", sedangkan Romiszowski
menggunakan istilah "pengetahuan (knowledge)". Pengetahuan atau materi pada
dasarnya dapat digolongkan menjadi empat kelompok (Merill, 1983 dalam Suciati,
1997; Romiszowski, 1966 dalam Soedomo, 1989), Keempat kelompok tersebut, yakni
(1) fakta, mengenai "apa", misalnya nama orang, simbol, dan lainnya; (2) konsep,
mengenai pengertian sesuatu; (3) prosedur, mengenai bagaimana mengerjakan
sesuatu; (4) prinsip, mengenai bagaimana atau mengapa sesuatu berhubungan. Hal
tersebut juga perlu mendapat perhatian dari pembimbing, dan yang diperlukan peserta
didik tidak hanya sampai pada fakta, tetapi sampai pada konsep, atau bahkan sampai
pada prinsip.

G. MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN
Pendidik atau pembimbing harus tahu tipe kemampuan apa yang diinginkan oleh
peserta didik. Di sini akan dijelaskan secara garis besar bagaimana mengembangkan:
(1) kemampuan menilai atau mempertimbangkan, (2) kemampuan psikomotor atau
keterampilan, dan (3) kemampuan berpikir atau mempertimbangkan.
1. Mengembangkan Kemampuan Menilai atau Mempertimbangkan
Kebutuhan

untuk

mengembangkan

kemampuan

menilai

atau

mempertimbangkan sering timbul sebagai bagian dari situasi belajar. Peserta didik
akan mencapai kemajuan belajar lebih banyak, jika mereka dapat menilai kualitas
yang mereka kerjakan.

Dalam

mengembangkan kemampuan menilai atau

mempertimbangkan, tahapan berikut ini sebaiknya digunakan (Morgan, et al., 1976).
a. Pilih situasi tertentu yang akan dinilai dan dianalisis.
b. Persiapkan peserta didik atau pelajar: (a) kembangkan pengenalan terhadap
kebutuhan, dan (b) tumbuhkan keinginan untuk memperoleh kemampuan.
c. Tentukan kriteria dan standarnya, beri bobot pada masing-masing kriteria.

d. Peserta didik kemudian harus menggunakan kriteria tersebut terhadap sejumlah
kasus dan beritahukan cara menilainya, setelah peserta didik selesai menilai,
pembimbing harus memeriksanya dan tekankan mana yang sudah benar dan mana
yang masih salah.
e. Instruktur maupun peserta didik harus selalu ingat bahwa latihan dalam
menilai/mempertimbangkan tanpa pengertian dan penerapan prinsip adalah sia-sia.
f. Minta peserta didik berlatih membuat penilaian, di bawah bimbingan instruktur,
sampai ia mampu membuat penilaian dengan baik.
Sejalan dengan Morgan, et al. (1976), Seeperesad & Henderson (1984)
menyatakan urutan evaluasi sebagai berikut: (1) menentukan kebutuhan akan
evaluasi, (2) menetapkan kriteria, (3) melakukan observasi, dan (4) melakukan
penilaian. Dalam mengembangkan kemampuan menilai, hal yang sangat penting
adalah membuat peserta didik mengalami menilai sesuatu kasus yang telah ditetapkan
di bawah bimbingan pendidik sampai peserta didik benar-benar memperoleh
kemampuan itu.
Sejalan dengan Morgan, et al. (1976), Seeperesad & Henderson (1984)
menyatakan urutan evaluasi sebagai berikut: (1) menentukan kebutuhan akan
evaluasi, (2) menetapkan kriteria, (3) melakukan observasi, dan (4) melakukan
penilaian. Dalam mengembangkan kemampuan menilai, hal yang sangat penting
adalah membuat peserta didik mengalami menilai sesuatu kasus yang telah ditetapkan
di bawah bimbingan pendidik sampai peserta didik benar-benar memperoleh
kemampuan itu.
2. Mengembangkan Kemampuan Manipulatif atau Psikomotor
Teknik yang sangat baik telah dikerhbangkan oleh guru perdagangan dan
industri untuk mengembangkan kemampuan manipulatif. Teknik ini telah digunakan
oleh instruktur angkatan bersenjata, sekolah, penyuluh pertanian, dan yang lain
(Morgan, et al., 1976). Teknik ini dikenal sebagai Job Instruction Training Job for Short
(Latihan Instruksi Kerja Jangka Pendek). Walaupun metode ini sangat baik untuk
mengajar kemampuan manipulative, namun tidak seharusnya digunakan sebagai
metode umum untuk semua pengajaran sebagaimana banyak orang mencobanya.
Berikut ini empat langkah dalam Job Instruction Training.
a. Persiapkan peserta didik. Usahakan mereka santai; dapatkan perhatian peserta
didik, terangkan apa yang harus dikerjakan, mengapa hal itu perlu dikerjakan; cari
informasi tentang apa yang telah mereka ketahui sebelumnya mengenai apa yang

akan dikerjakan, tumbuhkan minatnya untuk mengerjakan dengan benar, usahakan
mereka "berada di samping kita" dalam menghadapi pekerjaan.
b. Ajarkan apa yang perlu diajarkan. Ajarkan tahap demi tahap pada satu waktu;
ceritakan, perlihatkan, clan jelaskan setiap tahapan; tekankan hal-hal yang pentingsesuatu yang akan meningkatkan kualitas, menghindari kecelakaan, dan
mempermudah pekerjaan; jangan mencoba untuk mengajar terlalu banyak pada
satu waktu.
c. Praktikkan kepada peserta didik. Beri kesempatan mereka mencoba; minta mereka
memperlihatkan dan menceritakan mengapa setiap tahap harus dikerjakan; minta
mereka menjelaskan kata kuncinya, tanyakan kepada mereka dan perbaiki semua
kesalahannya; teruskan sampai mereka tahu.
d. Tindak lanjut. (Pilihan (a) untuk situasi industri, pilihan (b) untuk sekolahan dan
situasi yang sama).
Pilihan (a): Beri kesempatan mereka mencoba sendiri; beritahu kepada siapa dia
dapat minta bantuan; beri dorongan untuk menanyakan pekerjaannya; usahakan
untuk selalu mengetahui apa yang mereka kerjakan; bersedialah memberi bantuan
apa yang mereka perlukan.
Pilihan (b): Beri kesempatan peserta didik mengulangi sampai mereka mempunyai
keterampilan

untuk

mengerjakannya;

berikan

latihan

lanjutan

untuk

mempertahankan keterampilannya; lakukan testing setelah beberapa selang waktu
dan suruh ulangi apabila perlu.
3. Mengembangkan Kemampuan Memcahkan Masalah
Langkah pemecahan masalah pencetusnya. Sebagai contoh langkah yang
dikemukakan oleh Pidarta (1988) sebagai penyempurnaan dari pendapat Finch (1982)
dan Cunningham (1982), sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah, (2)
mengumpulkan informasi/data yang relevan dengan masalah, (3) membuat alternatif
pemecahan, (4) menjelaskan konsekuensi setiap alternatif, dan (5) memilih alternatif
yang terbaik. Sementara itu, langkah pemecahan masalah menurut Dewey (Gulp,
2002) sebagai berikut: (1) merumuskan masalah, (2) menelaah masalah, merumuskan
hipotesis (pemecahan masalah), (3) mengumpulkan data, (4) pembuktian hipotesis,
dan menentukan Langkah alternatif pemecahan. Sedangkan menurut Morgan, et al.
(1976) pemecahan langkah pemecahan masalah terdiri atas tujuh langkah, yaitu (1)
masalah pengenalan masalah, (2) penentuan kemungkinan pemecahan masalah atau
hipotesis, (3) pengumpulan fakta, (4) pengorganisasian (5) pembuatan kesimpulan

tentatif, (6) pengecekan

kesimpulan tentatif (7) perbaikan, dan (8) generalisasi

kesimpulan.
Dari beberapa pendapat tentang langkah pemecahan masalah tersebut,
walaupun istilahnya berbeda-beda, secara umum dapat disimpulkan bahwa langkah
yang harus ada dalam setiap pemecahan masalah antara lain (1) identifikasi masalah,
(2) pengumpulan fakta, (3) pembuatan pemecahan alternatif, (4) analisis fakta
terhadap pemecahan alternatif, dan (5) pemilihan alternatif yang terbaik.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rincian setiap langkah
pemecahan masalah di sini akan diketengahkan langkah pemecahan masalah menurut
Morgan,-et-al. (1976). Konsepnya terlihat lebih hati-hati, dengan adanya perhatian
terhadap pentingnya pengecekan, baik pengecekan pemecahan tentatif maupun
pengecekan kesimpulan tentatif. Pengecekan yang berulang-ulang dimaksudkan untuk
menghasilkan pemecahan masalah yang akurat. Langkah pemecahan masalah
tersebut, yaitu sebagai berikut.
a. Pengenalan problema. Tetapkan problema; pisahkan dari problema yang lain dan
dari materi yang tidak ada sangkut-pautnya; tentukan batasan ruang lingkupnya.
b. Buat daftar kemungkinan pemecahan masalah atau hipotesisnya; mungkin satu atau
lebih dan sebagian besar berdasarkan fakta yang telah dikenal.
c. Kumpulkan semua fakta yang tersedia yang dapat mendukung setiap atau semua
pemecahan masalah tentatif; mungkin merupakan aturan umum yang terbaik untuk
mengambil setiap pemecahan tentatif pada satu waktu, terutama jika memerlukan
sejumlah penelitian untuk memecahkan masalah mereka.
d. Organisasikan dan pertimbangkan semua fakta yang mendukung dan fakta yang
tidak mendukung pemecahan tentatif tersebut. Setiap fakta harus diberi bobot sesuai
dengan kriteria berikut ini: (a) apakah relevan atau tidak, (b) apakah penting atau
tidak, (c) objektif atau tidak, (d) akurat/dapat dipercaya atau tidak. Suatu fakta
mungkin lebih pelting daripada beberapa fakta, terutama jika is relevan, penting, dan
reliabel.
e. Tetapkan kesimpulan tentatif. Setelah semua fakta yang tersedia terkumpul,
tertabulasi, dan dipertimbangkan maka kesimpulan tentatif dapat ditetapkan jika
fakta-faktanya mendukung. Dalam menyusun kesimpulan, hal-hal yang perlu diamati
secara teliti adalah sebagai berikut: (a) yakinkan bahwa bukti cukup, (b) yakinkan
bahwa bukti tersebut sahih dan dapat dipercaya, (c) yakinkan bahwa pertimbangan

kita bebas dari prasangka, (d) yakinkan bahwa tidak ada fakta penting yang tertinggal
atau terlalu berat menimbang untuk fakta yang tidak relevan.
f. Cek kesimpulan tentatif yang telah ditetapkan. Sebelum menerima kesimpulan
sebagai kesimpulan akhir, maka perlu dicek terlebih dahulu dengan cara sebagai
berikut.
1) Cek untuk melihat apakah kesimpulan disusun secara prematur berdasarkan fakta
yang tidak signifikan atau apakah kesirnpulan hanya disesuaikan begitu saja dengan
fakta yang ada.
2) Cek jumlah clan kualitas bukti yang mendukung maupun yang melemahkan.
3) Cek relevansi fakta yang digunakan sebagai bukti; keluarkan hal-hal yang
berbenturan, clan cek kemungkinan adanya bias atau prasangka dalam pikiran kita
yang dapat menyebabkan: (1) distorsi, (2) pembobotan yang salah, (3) persetujuan
kesimpulan berdasarkan keyakinan saja daripada berdasarkan bukti, (4) penolakan
kesimpulan yang sudah mempunyai bukti kuat, (5) berpikir negatif sekadar untuk
mendiskreditkan atau menolak kesimpulan yang telah dicapai orang lain, dan (6)
berusaha untuk menyesuaikan fakta yang lemah.
g. Perbaiki semua kelemahan sesuai dengan temuan tersebut di atas.
h. Generalisasikan kesimpulan jika semua sudah setuju.

H. MENDISKUSIKAN ISU KONTROVERSIAL
Suatu isu dikatakan kontroversial jika beberapa cara yang diusulkan untuk
memecahkannya bertentangan dengan kepentingan dan kepercayaan sebagian orang.
Penyebab utama isu kontroversial adalah loyalitas dasar yang dimiliki orang terhadap
organisasi, lembaga, atau kelompoknya (Morgan, et ai., 1976).
1. Pentingnya Mendiskusikan Isu Kontroversial
Isu kontroversial perlu didiskusikan dalam suasana demokratis yang dapat
mendorong orang memutuskan isu krusial melalui proses diskusi terbuka dan dengan
menggunakan argumentasi bebas. Isu yang paling penting adalah isu kontroversial
yang umum. Apabila suatu isu tidak lagi diperdebatkan, biasanya isu tersebut tidak
menjadi masalah, setidaknya kelihatan tenang untuk sementara waktu. Pertanyaannya

bukan pada apakah isu kontroversial perlu dimasukkan dalam program pendidikan
orang dewasa, tetapi pada isu apa saja yang harus dipertimbangkan dan bagaimana
mendiskusikannya. Dengan mempelajari tahapan mendiskusikanisu kontroversial
secara garis besar, peserta didik mungkin dapat memperoleh kemampuan tersebut.
2. Kriteria untuk Memilih Isu Kontroversial
a. Apakah isu tersebut penting dan waktunya tepat?
b. Apakah isu tersebut menarik perhatian masyarakat?
c. Apakah isu tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat pada waktu yang terbatas?
d. Apakah ada materi yang dapat dipercaya sebagai petunjuk terhadap isu tersebut?
e. Apakah pimpinan mengetahui tentang isu tersebut atau adakah kelompok tertentu
yang meminta bantuan kepada pihak yang mengetahuinya?
f. Apakah pemikiran terhadap isu tersebut nantinya dapat diterima oleh masyarakat?
g. Apakah isu tersebut terlalu menimbulkan emosi masyarakat pada waktu tertentu jika
masyarakat menerima pemikiran yang terbuka?
h. Apakah pemikiran terhadap isu tersebut akan membawa keadaan yang lebih baik
pada waktu yang akan datang?

3. Cara Mendiskusikan Isu Kontroversial
Tahapan berikut ini disarankan untuk dilaksanakan dalam mendiskusikan isu
kontroversial.
a. Tentukan isu atau problem secara jelas, beberapa perbedaan pendapat disebabkan
oleh perbedaan definisi.
b. Bagi isu tersebut menjadi beberapa segmen. Setujui bersama mengenai
pembatasan isu.
c. Buat daftar kemungkinan pemecahan yang diusulkan oleh anggota.
d. Kumpulkan dan catat informasi tentang isu tersebut. Sebarkan informasi tersebut
kepada semua anggota kelompok.
e. Susun informasi secara berurutan dan tanpa distorsi.
f. Nilai informasi tersebut. Cari kesalahan, bias, prasangka, dan ketidakkonsistenan.
Evaluasi data dengan bobot yang sesuai untuk kemudian dijadikan bukti.
g. Setiap kemungkinan

pemecahan

(yang

tertulis

dipertimbangkan dengan menggunakan data yang ada.

dalam

nomor

3)

harus

h. Susun kesimpulan apabila informasi menunjangnya. Atau biarkan isu tetap terbuka.
Waktu yang digunakan untuk mempelajari isu tidak akan hilang percuma walaupun
kesimpulan belum tercapai.

I. CARA MEMBENTUK KEBIASAAN
Membentuk dan mengakhiri suatu kebiasaan adalah salah satu hasil pendidikan
orang dewasa yang penting. Membentuk dan mengakhiri kebiasaan tidak merupakan
pengalaman baru bagi peserta didik jika setiap orang dewasa telah terbiasa membentuk
dan mengakhiri kebiasaan sejak dilahirkan. Tidak juga merupakan pekerjaan seorang
bayi untuk membentuk kebiasaan baru yang bermanfaat atau untuk mengakhiri
kebiasaan yang jelek secara sadar. Bagaimanapun, tidak ada orang yang
mempermasalahkan umur berapa seseorang baru mampu melakukan hal itu atau
berkeinginan untuk mementingkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Aturan umum yang
tertulis di bawah ini dapat membantu bagaimana membentuk kebiasaan baru yang baik
dan meninggalkan kebiasaan lama yang jelek (Morgan et al., 1976).
1. Temukan konsep kebiasaan barn yang ingin dikembangkan sejelas mungkin. Jika
Anda tidak mengetahui kemana Anda pergi maka Anda tidak akan sampai ke tempat
tujuan.
2. Mulailah kebiasaan baru dengan kemauan yang kuat. Jika Anda ingin mendayung
sampan, Anda harus mendorong sampan ke dalam air dengan kuat. Apabila Anda
ingin mulai kebiasaan baru, Anda harus memulainya dengan dorongan yang kuat.
3. Jangan biarkan pengecualian teriadi sampai kebiasaan baru tersebut benar-benar
berakar. Contoh, seandainya Anda ingin mencoba mengakhiri kebiasaan Anda
merokok; berhentilah sama sekali pada suatu saat, lakukan terus dan jangan pernah
memutus kebiasaan baru itu
4. Latihlah kebiasaan baru itu pada setiap kesempatan, walaupun dalam keadaan
sibuk, carilah kesempatan untuk berlatih.
5. Latihan dengan selang waktu yang agaklareaki lebih baik daripada latihatz secara
intensif dclaRA:hying relatif singkat. Contoh, jika Andainginbermainieidnigan baik,

Anda akan belajar lebih banyak denyr earn vnain satu jam per hari dalam waktu 100
hari darpath benain sepuluh jam per hari dalam waktu sepuluh han.
6. Latihan hendaknva dilakukan sesemputnammkin. Contoh, kita semua telah banyak
menulis,telapitulist kita tidak meningkat malahan sering menjadi bird. Niamlinya kita
tidak berlatih dengan benar.
7. Situasi dan kondisi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga menyenangkan. Kita
cenderung mengulangi respons yang menyenangkan dan menghentikan respons
yang tidak menyenangkan.
8. Pembentukan kebiasaan baru hendaknya sebagai hasil dari dorongan dirinya sendiri,
bukan dari orang lain. Apa yang dikerjakan seseorang karena disuruh orang lain tidak
akan lebih banyak daripada apa yang dikerjakan tanpa disuruh, untuk
mengembangkan dirinya.
Dalam perkembangannya, kebiasaan (folkways) ini dapat menjadi tata kelakuan
(mores), adat istiadat (custom), dan akhirnya dapat menjadi norma kemasyarakatan jika
telah mengalami kelembagaan (Soekanto, 1993). Jika kebiasaan yang baik seperti
disiplin, jujur, kerja keras, tepat waktu, dan lain-lain dapat dikembangkan di antara
remaja, pemuda, bahkan orang tua di Indonesia maka kehidupan di Indonesia bukan
tidak mungkin akan lebih baik dari keadaan saat ini. Keadaan yang lebih baik akan
tercapai, jika kebiasaan yang baik dapat dilembagakan menjadi norma kemasyarakatan.

RANGKUMAN
Prinsip pendidikan orang dewasa adalah hal penting yang perlu diperhatikan
dalam melaksanakan pendidikan orang dewasa. Prinsip yang telah dijelaskan di muka
terdiri

atas

hukum

belajar,

penetapan

tujuan,

pemilihan

mated

pelajaran,

pengembangan sikap, idealisme, minat, dan pengajaran pengetahuan. Di samping itu,
cara mengembangkan kemampuan menilai atau mempertimbangkan, kemampuan
manipulatif atau psikomotor, kemampuan memecahkan masalah, cara mendiskusikan
isu kontroversial, dan cara membentuk kebiasa.an baru, juga dijelaskan dalam bab ini.
Hukum belajar berisi ketentuan-ketentuan tentang cara orang belajar dan kondisi
yang dapat meningkatkan hasil belajar. Hukum belajar ini terdiri atas delapan unsur

pokok, yaitu (1) keinginan belajar, (2) pengertian terhadap tugas, (3) hukum latihan, (4)
hukum akibat, (5) hukum asosiasi, (6) minat, keuletan, dan intensitas, (7) ketetapan hati,
serta (8) pengetahuan akan keberhasilan dan kegagalan.
Penetapan tujuan yang dibahas adalah penetapan tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum untuk pendidikan orang dewasa berbeda antara negara yang
satu dengan negara yang lain, tergantung pada visi dan misi negara yang bersangkutan.
Tujuan khusus pada pendidikan apa pun, termasuk pendidikan orang dewasa perlu
ditetapkan dengan jelas dan lebih spesifik daripada tujuan umum. Tujuan khusus yang
baik mempunyai ciri-ciri tertentu, antara lain hams bersifat perilaku, menunjukkan
perubahan perilaku yang spesifik, dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diukur,
mengarah pada tujuan umum. Di samping itu, menurut Bloom, tujuan khusus
diklasifikasi menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Dalam memilih materi pelajaran dalam pendidikan orang dewasa perlu
menggunakan kriteria antara lain: materi harus menarik, dapat dimengerti, bermanfaat,
dapat membantu mencapai tujuan pendidikan, dan sesuai dengan subjek yang telah
ditetapkan.
Sikap, idealisme, minat, dan perasaan adalah dasar tujuan khusus ranah afektif
dan merupakan suatu kualitas emosi yang penting. Hal yang penting dalam
pengembangan sikap, idealisrne, dan minat adalah mengembangkan kemampuan
untuk mengendalikan emosi menghadapi situasi hidup sehari-hari. Emosi yang
terkendali akan dapat memberikan warns, semangat dan kebahagian hidup. Lebih lanjut
pengembangan sikap diarahkan untuk mengembangkan sikap positif terhadap hal-hal
yang baik dan sikap negatif terhadap hal-hal yang buruk menurut norma-norma yang
berlaku di masyarakat.
Pengembangan idealisme diarahkan pada pemahaman tentang idealisme.
Idealisme di sini adalah suatu standar kesempurnaan yang diterima oleh individu atau
kelompok. Prinsip utama dalam mengajarkan idealisme adalah bahwa peserta didik
harus mengetahui idealisme melalui bacaan, diskusi, pengamatan, dan bimbingan.
Pengembangan minat diarahkan pada minat untuk belajar, di mana makin besar
minatnya, makin besar semangatnya dan makin besar juga hasil kerjanya.
Dalam mengajarkan pengetahuan, hanya pengetahuan yang relevan saja yang
perlu diajarkan. Pengetahuan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (1) pengetahuan
yang harus diingat secara permanen seperti kebenaran, prinsip umum, hukum, dan
teknik; (2) pengetahuan yang cukup dipelajari di mana menunjukannya dan bagaimana

menggunakannya seperti rumus yang rumit, daftar nama yang panjang, tabel yang
banyak, dan data yang jarang digunakan. Mengajar agar dapat diingat secara permanen
diajarkan dalam buku ini.
Kemampuan menilai yang dimiliki peserta didik akan memengaruhi proses belajar
mereka. Peserta didik akan dapat mencapai kemajuan yang lebih banyak jika mereka
dapat menilai kualitas pekerjaan mereka sendiri. Tahapan untuk menilai kemampuan
tersebut dijelaskan dalam bab ini.
Dalam mengembangkan kemampuan manipulatif atau psikomotor, dapat
menggunakan teknik yang disebut Job Instruction Training (JIT) for short yang
dikembangkan oleh seorang guru perdagangan dan industri. JIT for short tersebut
empunyai empat langkah dalam mengembangkan kemampuan anipulatif, yaitu (1)
mempersiapkan peserta didik, (2) mengajarkan ateri yang perlu diajarkan, (3) meminta
peserta didik untuk empraktikkan, dan (4) melaksanakan tindak lanjut.
Kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan yang erpenting dari
semua kemampuan yang ada. Tahapannya adalah pengenalan problema, pembuatan
daftar kemungkinan pemecahan masalah, pengumpulan semua fakta yang mendukung
pemecahan masalah, pengorganisasian atau pertimbangan terhadap fakta-fakta
tersebut, penetapan kesimpulan tentatif, perbaikan semua kelemahan, dan pembuatan
kesimpulan akhir.
Membentuk kebiasaan baru yang baik dan mengakhiri kebiasaan lama yang buruk
adalah hal yang penting bagi orang dewasa. Cara yang biasa dilakukan untuk
membentuk kebiasaan baru antara lain: (1) menemukan konsep kebiasaan baru, (2)
memulai dengan kemauan yang kuat, (3) jangan membiarkan pengecualian sampai
kebiasaan baru benar-benar berakar, (4) melakukan latihan pada setiap kesempatan,
(5) melakukan latihan sesempurna mungkin, (6) mengatur situasi sehingga
menyenangkan, dan (7) pembentukan kebiasaan baru seyogianya dari dorongan dini
sendiri.
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Pasti membosankan
Penuh dengan teori

: Media Pembelajaran SD
: 2 SKS
: Jaka Permana, M.M.,M.Pd/ Moh. Nurhadi, M.Pd

 Guru itu
ternyata harus
kreatif ya.
 Ternyata
penggunaan
media
membuat
pembelajaran
lebih menarik,
bermakna dan
memudahkan
siswa
memahami
materi

20 MENIT

KEGIATAN INTI
Apa pentingnya
menggunakan
media
pembelajaran?

Apa prinsip
pengembangan
media
pembelajaran?

Media
pembelajaran itu
ternyata penting
digunakan
karena .....
Prinsip
pengembangan
media
pembelajaran
adalah ..........

Diskusikan untuk
memilih suatu materi
pembelajaran SD
kemudian rancang
dan kembangkan
media yang sesuai
dengan materi
tersebut.
Apakah media
pembelajaran tersebut
sesuai dengan materi
dan tujuan
pembelajaran?

Materi yang akan
kami pilih adalah ....
karena ......
Media
pembelajarannya
adalah
menggunakan .....

Iya, media ini sesuai
dengan materi dan
tujuan
pembelajaran,
karena .....

PENUTUP

Ikuti langkah-langkah
dalam mengembangkan
media pembelajaran
Apakah media
pembelajaran
tersebut terbuat dari
barang-barang yang
sederhana dan
mudah ditemui?

mempresentasikan
hasil karya media
pembelajaran yang
telah dibuat didepan
kelompoknya
masing-masing.
Buatlah evaluasi
terhadap media
pembelajaran
yang digunakan

Bagaimana
menggunakan media
pembelajaran yang
baik?

Iya, media
pembelajaran ini
terbuat dari bahan
atau barang yang
sederhana dan
mudah ditemui,
seperti ......
Mahasiswa
membuat media
pembelajaran
beserta instruksi
cara
penggunaannya.

70 MENIT

Mahasiswa
mempresentasikan
hasil diskusi dan
karya tentang
media
pembelajaran
Berdasarkan hasil
evaluasi, untuk
membuat media
pembelajaran
semakin baik dan
efektif, sebaiknya
.......

Refileksikan apa
yang kalian
temukan pada
perkuliahan ini?

Simpulkan hasil
diskusi dan
presentasi dalam
masing-masing
kelompok

Refleksi
perkuliahan hari ini
adalah ........

Kesimpulan
perkuliahan hari ini
adalah .........

10 MENIT

Alhamdulillah hari
ini saya memahami
pentingnya
penggunaan media
bagaimana prinsip
mengembangkan
media pembelaran

CHAPTER DESIGN
PRAKTIKUM PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR

PENGANTAR
Media pembelajaran adalah salah
satu unsur yang memegang peranan
penting dalam proses pembelajaran. Media
pembelajaran sebagai salah satu sumber
belajar dapat membantu guru memperkaya
wawasan siswa. Berbagai bentuk dan jenis
media pembelajaran yang digunakan oleh
guru
akan
menjadi
sumber
ilmu
pengetahuan bagi siswa.

Guru menyampaikan pembelajaran
dengan media pembelajaran

Pemakaian media pembelajaran
dalam proses belajar-mengajar dapat
membangkitkan keinginan dan minat yang
baru, dan rangsangan kegiatan belajar dan
bahkan membawa pengaruh-pengaruh
psikologis terhadap siswa. Penggunaan
media pembelajaran pada tahap orientasi
pembelajaran akan sangat membantu
keefektifan proses pembelajaran dan
penyampaian pesan dan isi pelajaran.

Peranan media dalam proses pembelajaran diantaranya adalah media pembelajaran
harus mampu menjadi alat perantara atau penyalur materi yang baik agar siswa atau
peserta didik mampu menerima dan memahami materi pembelajaran yang dipelajari
menggunakan media pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, kesesuaian antara media
pembelajaran yang dipilih dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan dapat
menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembelajaran yang dilakukan.
Semakin sadarnya guru akan pentingnya media yang membantu pembelajaran
sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan.
Bahkan pertumbuhan ini bersifat gradual .Selain itu,dengan semakin meluasnya kemajuan
di bidang komunikasi dan teknologi, serta diketemukannya dinamika proses belajar, maka
pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran semakin menuntut dan memperoleh
media pendidikan yang bervariasi secara luas. Akan tetapi pemilihan media pembelajaran
tentu tidak boleh sembarangan, akan sangat baik jika mengikuti prinsip-prinsip tertentu
dalam pemilihan dan pegembangan media pembelajaran. Karena bila pendidik membuat
media yang sembarangan khawatir kegiatan belajar mengajar tersebut tidak berlangsung
dengan baik dan materipun tidak tersampaikan sepenuhnya kepada peserta didik. Prinsipprinsip pemilihan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan seorang guru dalam
memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam
kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas tentang prinsip
penggunaan media pembelajaran, baik itu secara umum maupun psikologis. Agar pendidik

mengetahui dan dapat menentukan media yang tepat untuk membantu menunjang
keberhasilan kegiatan belajar mengajar di kelas.
Berdasarkan uraian di atas, materi pengembangan media pembelajaran manjadi
penting untuk dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa atau calon guru. Namun pada
perkuliahan, mahasiswa cenderung kurang antusias, hal ini disebabkan karena materi ini
pada dasarnya penuh dengan teori. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini akan
mengangkat tema mengembangkan media pembelajaran SD dengan metode praktikum.

TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan ini, para mahasiswa mampu:
1. Mengidentifikasi kesesuaian materi pelejaran dengan media yang akan ditampilkan.
2. Merancang dan membuat media yang sesuai dengan materi dan tujuan
pembelajaran.
3. Mempresentasikan kegunaan media pembelajaran dengan baik.

SUMBER dan BAHAN
1. Sumber bacaan tentang Pengembangan Media Pembelajaran
2. Bahan dan alat untuk media : kaleng dan botol bekas, tali plastik, karton, penggaris,
dll
3. Lembar Kerja

Waktu
2 SKS atau 100 Menit

GARIS BESAR KEGIATAN
Pendahuluan (20 Menit)
Menyampaikan latar belakang pentingnya penggunaan media pembelajaran, langkahlangkah yang akan dilaksanakan, da tujuan dari perkuliahan pada pertemuan kali ini.
Kegiatan Inti (70 Menit)




Berdiskusi merumuskan kesesuaian antara materi dengan media pembelajaran yang
tepat.
Merancang dan membuat media pembelajaran.
Mempresentasikan penggunaan media pembelajaran dengan baik di kelompoknya
masing-masing.



Menulis hasil diskusi dan presentasi.

Penguatan/Refleksi (10 Menit)
Membuat kesimpulan bersama-sama dan menanyakan ketercapaian tujuan kegiatan
perkuliahan.

RINCIAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
Pedahuluan (20 Menit)




Dosen membuka dengan salam dan berdoa bersama. Dosen menjelaskan tujuan
dari perkuliahan dan membagi mahasiswa menjadi enam kelompok.
Dosen menayangkan video yang berisi tentang guru kreatif yang menyajikan
pembelajaran dengan media.
Mahasiswa menyampaikan perlunya menjadi guru yng kreatif dan pentingnya
penggunaan media dalam pembelajaran.

Kegiatan Inti (70 Menit)








Dosen meminta mahasiswa untuk berdiskusi dan menganalisis mengenai
kesesuaian antara materi dengan media pembelajaran yang digunakan.
Setiap kelompok memilih suatu materi dan media pembelajaran yang dirasa sesuai
dan efektif.
Dosen meminta kepada setiap kelompok untuk merancang dan membuat madia
pembelajaran dengan memanfaatkan barang-barang yang sederhana dan mudah
didapatkan.
Dosen meminta setiap kelompok membuat panduan penggunaan media
pembelajaran yang dibuat.
Dosen meminta mahasiswa untuk mempresentasikan media pembelajaran yang
dibuat dikelompoknya masing-masing.
Mahasiswa dalam kelompok berdiskusi untuk mengevaluasi penggunaan media
pembelajaran yang mereka buat.

Penguatan/refleksi



Dosen mengajak mahasiswa untuk membuat kesimpulan.
Merefleksikan ketercapaian tujuan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan.

LEMBAR KERJA KEGIATAN ANALISIS KESESUAIAN MEDIA
DENGAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Petunjuk : Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok, Analisislah kesesuaian media
dengan tujuan pembelajaran berdasarkan aspek berikut!

Materi yang
dipilih

Tujuan

Media

Metode
Bahan yang
Pembelajaran diperlukan

Langkah
Pembuatan
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Nama Dosen : Rina Indriani, S.Pd., M.Pd
Program Studi : PGSD
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Mata Kuliah
SKS
Dosen

: Tematik 1
: 3 SKS
: Rina Indriyani, M.Pd/ Febby Inggriyani, M.Pd

PENDAHULUAN
M : Pembelajaran Efektif
C : Diskusi, Presentasi
A : Bekerja kelompok

Video tentang
pembelajaran yang
efektif dilakukan guru

Apa yang bisa
disimpulkan
dari tayangan
video tersebut?

KEGIATAN INTI
Guru
Menyempaikan
latar
belakang,tujuan
dan langkah
pembelajaran

Diskusi
Kelompok
tentang
Pembelajaran
Efektif




Pasti membosankan
Penuh dengan teori

 Guru itu
ternyata harus
kreatif ya.
Harus
mengerti
pengelolaan
kelas dan
materi yang
akan diajarkan

20 MENIT

Memcahkan
puzzle
pengelolaan
pembejaran

Mendiskusikan
hasil diskusi
kelompok

PENUTUP

Mengidentifikasi video
Memperesentasikan
hasil kerja kelompok

Penayangan Kembali
VideoPembelajaran
Mengidentifkasi
bentuk-bentuk
kreativitas guru
dalam pengelolaan
kelas yang efektif.

Berdiskusi
tentang hasil
kerja kelompok

Diskusikan isi video
tersebut

Menuliskan hal
yang perlu
diperjelasdalam
pembelajaan

Refleksidan
kesimpunan

Guru menentukan
segalanya tidak?

Apa yang dapat
disimpulkan dari
video pembelajaran
tersebut?

Mengidentifikasi isi
video yang
ditayangkan.

Ia,ada berbagai
halyang membuat
pembelajaran
menjadiefektif.

Mahasiswa
membuat media
pembelajaran
beserta instruksi
cara
penggunaannya.

70 MENIT

Ada berbagai
bentuk kreatvitas
guru,

Guru sangat
menentukan
keberhasilan suatu
pembelajaran.

Refleksi
perkuliahan hari ini
adalah ........

Hal-hal apa saja
yang perlu
diproses.

10 MENIT

Alhamdulillah hari
ini saya memahami
pentingnya
pembelajaranefektif
.
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M = Ekonomi Makro
C = PBL (problem based learning)
A = Solusi dalam mengatasi
pengangguran

Pengertian Pengangguran
Penyebab TerjadinyaPengangguran
Model PBL

Jenis-jenis Pengangguran

Dosen :
Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.si.
Saeful Al Mujab, M.Pd.
Afief Maula Novendra, M.Pd.

Dampak Pengangguran

Solusi Dalam
Mengatasi
Pegangguran

Solusi Dalam
Mengatasi
Pegangguran

Jumlah Penduduk

Komunikasi Kelompok

Tenaga Kerja

HDI Indonesia

Angkatan Kerja

Kesempatan Kerja

Musyawarah Kelompok
Fenomena Lulusan PT

M = Ekonomi Makro
Kegiatan awal
C = PBL (problem based learning)
A = Solusi dalam mengatasi
pengangguran
CLICK
VIDEO

Dosen menyebutkan tujuan
pembelajaran.
Dosen memberikan
informasi melaui video
kepada mahasiswa
mengenai masaah
pengangguran di Indonesia

Indonesia memiliki Pendapatan
Domestik Bruto yang tinggi,
kenapa hal ini malah mengundang
pengangguran semakin meningkat
di Indonesia?
Bagaimana cara untuk
mengatasi permasalahan
tersebut??

Kegiatan inti
Mahasiwa dibagi menjadi
beberapa kelompok kecil
Dosen memberikan lembar kerja
mahasiswa (LKM) mengenai masalah
pengangguran, kepada tiap
kelompok.

LKM
(Lembar
Kerja
Mahasiswa

Dosen menyampaian langkahlangkah pembelajaran PBL

Tiap-tiap kelompok kecil terbagi 3 grup
untuk mencari informasi (perpustakaan,
internet, dan narasumber)
Kelompok melakukan pengolahan informasi, untuk
dijadikan pendapat kelompok dalam mengatasi
masalah pengangguran.
Hasil dari pengolahan informasi dikomunikasikan atau
dipresentasikan kepada kelompok lainnya untuk
mendapat sanggahan atau masukan mengenai
pengangguran.
Mahasiswa mampu membuat gagasan untuk
meminimalisir permasalahan pengangguran di Jawa
Barat.

20 menit

Kegiatan akhir

115 menit

Apa pengangguran itu?
ada berapakah jenis
pengangguran?
Bagaimana cara untuk
meminimalisir pengangguran??

Saya sekarang

bisa

, untuk
membuat gagasan
dalam meminimalisir

masalah
pengangguran
15 menit

1

PENGANGGURAN
Orang yang menganggur didefinisikan sebagai orang yang tidak bekerja dan secara aktif
mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya, atau sedang menunggu dipanggil kembali
untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu untuk melapor pada
pekerjaan yang baru di dalam waktu 4 minggu. Syarat sedang mencari pekerjaan dalam 4
minggu yang lalu adalah untuk mencoba menyakinkan bahwa orang tersebut secara aktif tertarik
pada suatu pekerjaan dan tidak semata-mata mencerminkan keinginan jika suatu pekerjaan
kebetulan akan muncul.
A. Definisi Pengangguran
Pengangguran sendiri memilki banyak definisi. Adapun beberapa definisi arti pengangguran
diantaranya:
Menurut Sadono Sukirno (355:2004)
Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja
ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
Menurut Ida Bagoes Mantra
Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang
aktif mencari pekerjaan.
Menurut Dumairy
Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan lengkap ibarat orang yang tidak
bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan.
Menurut Payman J. Simanjuntak
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja
sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan
berusaha memperoleh pekerjaan.
Berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja
Pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan
uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja.
Menurut Menakertrans
Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan
suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan.
Jika peningkatan jumlah angkatan kerja di suatu negara tidak diimbangi dengan peningkatan
daya serap lapangan kerja, maka tingkat pengangguran di negara tersebut tinggi. Sebaliknya,
jika peningkatan jumlah angkatan kerja diimbangi dengan peningkatan daya serap lapangan
kerja, maka tingkat penganggurannya rendah. Tingkat pengangguran itu sendiri adalah
perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu
yang dinyatakan dalam bentuk persentase.
B. Hubungan Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Kesempatan Kerja
Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara.
Penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja
(tenaga kerja) dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja (tenaga kerja)
untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke
atas. Sedangkan di negaranegara maju, penduduk usia kerja (tenaga kerja) adalah penduduk
yang berusia antara 15 dan 64 tahun.
Untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, penduduk bukan usia kerja adalah
penduduk yang berumur 0 hingga 14 tahun. Sedangkan, untuk negaranegara maju penduduk
bukan usia kerja adalah mereka yang berumur 0 hingga 14 tahun dan mereka yang berumur 64
tahun ke atas.

Tenaga kerja juga dapat di bagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja
dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15
tahun ke atas), baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini biasa disebut
sebagai kelompok usia produktif.
Namun, tidak semua angkatan kerja dalam suatu negara mendapat kesempatan bekerja.
Keesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan
pekerjaan. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang
berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Dari
bunyi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 itu jelas bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas
penciptaan lapangan kerja.
Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun umumnya, baik negara
berkembang maupun negara maju, laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerjanya)
lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu, dari sekian banyak
angkatan kerja tersebut, sebagian tidak bekerja atau menganggur. Dengan demikian,
kesempatan kerja dan pengangguran berhubungan erat dengan tersedianya lapangan kerja bagi
masyarakat. Semakin banyak lapangan kerja yang tersedia di suatu negara, semakin besar pula
kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif, sehingga semakin kecil tingkat pengangguran.
Sebaliknya, semakin sedikit lapangan kerja di suatu negara, semakin kecil pula kesempatan
kerja bagi penduduk usia produktif, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran. Mereka
yang tidak bekerja disebut penganggur. Penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja,
sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru.
Adapun upaya peningkatan kualitas kerja dapat dilakukan melalui :
1. Pengembangan Kemampuan Tenaga Kerja, misalnya melalui latihan kerja,
2. Pengelolaan Prestasi Tenaga Kerja, misalnya dengan meningkatkan profesionalisme,
3. Pengelolaan Fungsi Sumber Daya Manusia, misalnya peningkatan gizi, kesehatan dan
kulitas mental dan spiritual.
C. Anatomi Pengangguran
Anatomi pengangguran dibentuk sekitar 3 faktor pokok dari perilaku pengangguran, yaitu:
1. Terdapat arus keluar masuk yang besar dari individu-individu dari pengangguran setiap
bulan, dan sebagian besar orang-orang yang menjadi penganggur dalam tiap bulan
tertentu tetap menganggur hanya untuk waktu yang singkat.
2. Banyak diantara para penganggur merupakan orang-orang yang akan menjadi
menganggur untuk waktu yang sangat lama.
3. Terdapat perbedaan yang besar dari tingkat pengangguran pada kelompokkelompok
yang berbeda dalam angkatan kerja.
D. Lamanya Pengangguran
Masa pengangguran didefinisikan sebagai periode dimana seseorang tetap terus
menganggur. Dengan tingkat pengangguran yang tertentu, semakin singkat masa pengangguran
dimana individu itu menganggur, semakin besar arus tersebut. Misalnya, dalam suatu kasus
menemukan tingkat pengangguran 10 persen dengan 5 orang menjadi menganggur selama 1
bulan tepat. Namun, 4 dari 5 masa menganggur berakhir dalam sebulan, sedangkan 1 dari 5
berakhir 6 bulan dan masa pengangguran menyeluruh rata-rata berakhir kurang dari 2 bulan.
Akibatnya, ada gerakan keluar masuk yang besar dari tenaga kerja melalui pool pengangguran.
E. Tingkat Pengangguran dan Waktu Menganggur
Lamanya rata-rata dari masa pengangguran adalah sangat singkat, kurang lebih 2 bulan
dan sebagian besar masa pengangguran berakhir di dalam sebulan. Tetapi, masih banyak orangorang yang menganggur dalam jangka waktu yang lama.

Jadi, memang dengan mengetahui fakta bahwa masa pengangguran berakhir bilamana
seseorang ditarik dari angkatan kerja atau mendapatkan pekerjaan, adalah mungkin bagi
seseorang untuk mengalami beberapa masa-masa pengangguran di dalam setahun dan benarbenar tidak bekerja sama sekali dalam tahun ini.
F. Frekuensi Pengangguran
Frekuensi pengangguran adalah jumlah waktu rata-rata per peiode dimana pekerjapekerja itu menjadi penganggur. Ada dua faktor penentu yang poko dari frekuensi
pengangguran, yaitu : yang pertama adalah perubahan permintaan akan tenaga kerja pada
perusahaan-perusahaan yang berbeda di dalam perekonomian. faktor penentu kedua dalah
tingakat dimana para pekerja baru memasuki angkatan kerja. Semakin cepat para pekerja baru
memasuki angkatan kerja, maka semakin cepat laju pertumbuhan angkatan kerja dan semakin
tinggi tingakat penganggurannya. Bahkan, apabila permintaan agregat adalah konstan, beberapa
perusahaan bertumbuh dan beberapa menurun. Perusahaan yang menurun akan kehilangan
tenaga kerja dan perusahaan yang bertumbuh akan menyewa tenaga kerja lebih banyak.
G. Jenis-Jenis Pengangguran

1. Pengangguran Berdasarkan Jam Kerja
Berdasarkan jam kerja, pengangguran dibedakan menjadi 2 yaitu,
a. Setengah Penganggur Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal
dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
b. Setengah Penganggur Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal
tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya
tenaga ahli yang gajinya sangat besar.
2. Pengangguran Berdasarkan Penyebab Terjadinya
Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran
berikut:
a. Pengangguran Normal atau Friksional
Apabila dalam suatu perekonomian terdapat pengangguran sebanyak dua atau
tiga persen dari jumlah tenaga kerja, maka perekonomian itu sudah dianggap mencapai
kesempatan kerja penuh (full employment). Pengangguran sebanyak dua atau tiga
persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional.
b. Pengangguran Siklikal
Perekonomian tidak selalu berkembang dengan konsisten. Adakalanya
permintaan agregat lebih tinggi dan mendorong pengusaha menaikkan produksi.
Akibatnya, lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan
tetapi, pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan sangat
banyak.Kemerosotan permintaan agregat ini membuat perusahaan-perusahaan

mengurangi pekerjaan atau menutup usahanya. Akibatnya, pengangguran akan
bertambah. Kejadian ini terjadi dalam siklus konjungtur suatu negara yang mengalami
masa resesi dan masa depresi perekonomian. Pada masa resesi dan depresi banyak
perusahaan memberhentikan pekerjanya karena ketidakmampuan untuk memberikan
upah sehingga terjadi pengangguaran besar-besaran. Pengangguran karena hal tersebut
dinamakan pengangguran siklikal.
c. Pengangguran Struktural
Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus
berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemunduran ini
ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor.Pertama, adanya barang baru yang lebih
baik. Kedua, kemajuan teknologi mengurangi permintaan atas barang tersebut. Ketiga,
biaya produksi sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing. Keempat, ekspor
produksi industri sangat menurun karena persaingan yang lebih serius dari negaranegara lain. Kemunduran tersebut akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri
tersebut menurun. Hal ini menyebabkan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan
menjadi penganggur. Pengangguran jenis ini disebut sebagai pengangguran struktural
atau pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.
d. Pengangguran Teknologi
Pengangguran dapat juga disebabkan oleh adanya penggantian tenaga kerja oleh
mesin-mesin dan bahan kimia. Contohnya, racun gulma dan rumput bisa mengurangi
penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian
lain. Demikian juga, mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat
lubang, memotong rumput, membersihkan lahan, dan memungut hasil.Di pabrik-pabrik,
robot telah menggantikan kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh
pengangguran mesin dan kemajuan teknologi ini dinamakan pengangguran teknologi.
3. Pengangguran Berdasarkan Cirinya
Berdasarkan cirinya, pengangguran dibedakan menjadi empat yaitu:
a. Pengangguran Terbuka
Pengangguran ini terjadi karena pertambahan lapangan pekerjaan yang lebih
rendah daripada pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian banyak
tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam suatu jangka
waktu yang cukup panjang adalah mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi,
mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu sehingga dinamakan
pengangguran terbuka. Untuk menghitung berapa besar tingkat pengangguran terbuka,
dapat dilakukan dengan rumus berikut:
b. Pengangguran Tersembunyi
Di negara berkembang seringkali ditemui jumlah pekerja dalam suatu kegiatan
ekonomi lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan untuk melaksanakan
pekerjaan. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan ini digolongkan dalam pengangguran
tersembunyi. Contohnya pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan
keluarga petani dengan anggita keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang
sangat kecil.
c. Pengangguran Bermusim
Pengangguran ini terutama terdapat di sekotor pertanian dan perikanan. Pada
musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan dan terpaksa
menganggur. Pada musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya.
Selain itu, para petani tidak begitu aktif antara waktu sesudah menanam dan sesudah
menuai. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, dan petani tidak
melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini

digolongkan sebagai pengangguran bermusim.Untuk menghitung angka pengangguran
musiman menggunakan rumus :
d. Setengah Menganggur
Di negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah
sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat
memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur
sepenuh waktu.Di samping itu adapula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja
sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal.
Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan
sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris: underemployed. Untuk
menghitung berapa besar tingkat setengah menganggur, dapat dilakukan dengan rumus
berikut :
H. Penyebab Terjadinya Pengangguran
Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara
langsung dan merupakan yang paling berat. Secara teoritis, pengangguran dapat terjadi karena
beberapa sebab, diantaranya :
1. Perubahan Struktural.
Seperti disebutkan Reynolds, Masters dan Moser (1986:269) jenis pengangguran ini
terjadi karena mismatch (tak sepadan/ketidakcocokan) antara kualifikasi pekerja yang
membutuhkan pekerjaan dengan persyaratan yang diinginkan. Hal ini biasanya terjadi karena
adanya perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat diamati dari dominasi
kontribusi sektoral terhadap produksi nasional (regional). Bila sektor industri memberikan
kontribusi paling besar terhadap PDB dibanding dengan sektor lainnya, maka struktur
perekonomian tersebut adalah industri, atau sebaliknya (Sadono Sukirno, 1985). Katakanlah
dalam suatu negara atau daerah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke
industri. Dampak selanjutnya, adalah dibutuhkannya kualifikasi tenaga kerja yang cocok di
sektor industri. Ketika persyaratan ini tidak terpenuhi (mismatch), maka tenaga kerja yang
ada menjadi tidak terpakai, kecuali terjadi penyesuaian kualifikasi seperti yang dibutuhkan.
2. Pengaruh Musim.
Perubahan musim terjadi bukan hanya di sektor pertanian saja, tetapi sering pula terjadi
pada sektor lain. Pada musim liburan dan tahun baru, misalnya, suasana sektor jasa
transportasi dan pariwisata menjadi sangat sibuk (full employed) dibanding dengan hari-hari
biasa. Demikian pula pada saat menjelang, sedang dan setelah bulan Suci Ramadhan, nampak
permintaan terhadap barang dan jasa meningkat (demand for good) yang selanjutnya akan
membawa dampak otomatis terhadap permintaan tenaga kerja (derived demand) di sektor
yang bersangkutan (Arfida B.R., 2003).
3. Adanya hambatan (ketidaklancaran) bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja
(pengangguran friksional).
Jenis pengangguran ini biasanya terjadi karena hambatan teknis (misalnya waktu dan
tempat). Sering terjadi pencari kerja tidak memiliki informasi yang lengkap tentang
lowongan kerja yang ada. Sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk memenuhi
lowongan kerja tersebut. Mungkin juga karena situasi kerja (tempat) yang ditempati tidak
cocok dengan harapan si pencari kerja, sehingga membuat pudarnya semangat kerja.
Pilihannya adalah lebih baik tidak bekerja, karena lingkungan kerja tidak kondusif lagi.
Pengangguran jenis ini bisa juga terjadi karena perkembangan (dinamika) ekonomi yang
terus-menerus berubah, sehingga membawa dampak terhadap permintaan tenaga kerja yang
dinamis pula. Artinya pada situasi demikian sangat dibutuhkan tenaga kerja yang mampu
mengikuti perubahan jaman dengan cepat serta mampu melakukan adaptasi keahlian
terhadap tuntutan lingkungan eksternal yang dinamis tersebut. Bila situasi ini tidak bisa
diikutinya, maka ia akan kehilangan kesempatan kerja.

4. Rendahnya Aliran Investasi
Investasi merupakan komponen aggregate demand yang mempunyai daya ungkit
terhadap perluasan kesempatan kerja. Melalui mekanisme efek multiplier, perubahan
investasi membawa dampak terhadap kenaikan output (pendapatan). Terdapat beberapa
besaran (pengeluran otonom, seperti halnya investasi) yang mempunyai dampak terhadap
meningkatnya output yaitu pengeluaran konsumsi otonom, investasi otonom, pengeluaran
pemerintah dan ekspor (Gordon, 1993). Secara otomatis meningkatnya output akan
membutuhkan sumberdaya untuk proses produksi (modal, tenaga kerja dan input
lainnya). Dengan demikian permintaan tenaga kerja akan meningkat ketika terjadi
peningkatan dalam pengeluaran otonom tadi. Hubungan antara kenaikan output dengan
permintaan tenaga kerja (penyerapan tenaga kerja) dapat dijelaskan dengan konsep elastisitas
penyerapan tenaga kerja (Payaman J. Simanjuntak, 1985 : 82) atau dapat ditulis dalam bentuk
lain menjadi :
Elastisitas penyerapan tenaga kerja mencerminkan persentase perubahan tenaga kerja
yang terserap sebagai akibat perubahan laju pertumbuhan ekonomi

(LPE = %ΔQ). Bila koefisien Eks semakin besar (misalnya lebih besar dari satu atau
elastis), ini berarti persentase kenaikan tenaga kerja yang terserap adalah lebih besar
dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kondisi inilah yang sangat
diharapkan, karena pola hubungan sedemikian mencerminkan kegiatan ekonomi yang pada
karya (labor intensive). Artinya perubahan kesempatan kerja sangat peka (sensitif) terhadap
perubahan laju pertumbuhan ekonomi (economic growth rate).
Rumus di atas dapat pula digunakan untuk melakukan prediksi kebutuhan tenaga kerja
pada sektor tertentu untuk perioda tertentu. Misalnya, bila besarnya koefisien elastisitas
penyerapan kerja (Eks) dan laju pertumbuhan ekonomi (%ΔQ) sudah diketahui (given), maka
dengan menggunakan persamaan (2) laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang
diinginkan (%ΔL) dapat diperkirakan (ceteris paribus). Formula ini dapat pula diterapkan
pada level yang lebih rendah lagi, misalnya Kabupaten, Kota atau tingkat Kecamatan
sekalipun.
5. Rendahnya Tingkat Keahlian
Keahlian dan produktifitas sangat berkaitan erat. Orang yang memiliki keahlian akan
memiliki produktifitas tinggi, karena ia mampu memanfaatkan potensi dirinya pada kegiatan
ekonomi produktif. Untuk meningkatkan keahlian dapat dilakukan berbagai cara,
diantaranya adalah melalui pendidikan dan latihan, magang, pendidikan formal,
membangkitkan kecerdasan tenaga kerja lewat pembinaan motivasi kerja dan corporate
learning (percepatan belajar perusahaan) (Reynolds, Masters and Moser, 1986; Rose-Nicholl,
2002).
6. Diskriminasi.
Diskriminasi tidak hanya terjadi pada warna kulit saja (race discrimination), tetapi bisa
terjadi pula pada aspek lain, misalnya pada sektor pendidikan, ekonomi, hukum, Agama dan
lainnya. Misalnya, ketika perlakukan diskriminatif terjadi di bidang ekonomi, maka
kemungkinan dampak yang akan dirasakan adalah hilangnya kesempatan berusaha dan
kesulitan akses pada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (modal, alam dan informasi, dll).
Situasi inilah yang pada gilirannya akan menghambat pada penciptaan lapangan kerja itu
sendiri. Jadi beban ketenagakerjaan akan berat sekali ketika perlakukan disriminatif di bidang

ekonomi masih ada. Demikian juga bila akses pendidikan dan pengembangan SDM tidak
diberikan seluas-luasnya kepada publik, dampak selanjutnya adalah terpuruknya kualitas
SDM, dan dalam jangka panjang kesempatan akan sulit diraih oleh tenaga kerja.
7. Laju Pertumbuhan Penduduk
Hal-hal yang tidak diinginkan dari persoalan kependudukan diantaranya adalah apabila
pertumbuhan penduduk bersamaan dengan munculnya karakteristik sebagai berikut :
a. tidak diimbangi dengan sarana dan prasaranan pendidikan yang memadai,
b. rendahnya anggaran pendidikan,
c. rendahnya tingkat kesehatan,
d. tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja,
e. rendahnya pembentukan modal,
f. rendahnya kualitas tenaga kependidikan,
g. rendahnya balas jasa di sektor pendidikan (gaji, honor, jasa riset, dsb),
h. rendahnya daya beli masyarakat,
i. minimnya sumberdaya ekonomi yang bisa dieksploitasi,
j. masih rendahnya pemahaman tentang arti penting pendidikan, dan
k. rendahnya fasilitas dan kualitas kesehatan yang dibutuhkan masyarakat.
8. Aggregate Demand Unemployment
Pengangguran ini muncul karena rendahnya permintaan output ekonomi, sehingga
selanjutnya berdampak pada rendahnya permintaan tenaga kerja (low derived demand).
Sebaliknya, bila permintaan output tinggi (high aggregate demand), bukan hanya akan
menghilangkan pengangguran jenis ini, tetapi malah akan tercipta lebih banyak lagi
kesempatan kerja, bahkan situasi ini dapat mengurangi pengangguran struktural dan
friksional yang terjadi sebelumnya.
Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan
tekanan psikologis. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa selalu ada pengangguran?
N.Gregory Mankiw seorang Profesor Ilmu Ekonomi di Harvard University dalam bukunya
Macro economics menyatakan bahwa ada dua alasan adanya pengangguran yaitu: pencarian
kerja yang sesuai dan kekakuan upah riil.
9. Pencarian Kerja yang Sesuai
Salah satu alasan adanya pengangguran adalah dibutuhkan waktu untuk mencocokan
antara pekerja dengan pekerjaan. Model ekuilibrium pasar tenaga kerja agregat
mengasumsikan bahwa seluruh pekerja dan seluruh pekerjaan adalah identik, sehingga
seluruh pekerja dianggap cocok untuk seluruh pekerjaan. Jika hal ini benar dan pasar dalam
kondisi ekuilibrium, maka kehilangan pekerjaan tidak menyebabkan pengangguran. Pekerja
yang keluar dari pekerjaannya akan segera mendapatkan pekerjaan baru pada tingkat
keseimbangan pasar. Dalam kenyataannya para pekerja mempunyai preferensi serta
kemampuan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda. Sementara
itu, arus informasi tentang calon karyawan dan lowongan kerja tidak sempurna. Untuk semua
alasan ini, mencari pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu serta usaha dan cenderung
mengurangi tingkat perolehan kerja. Pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang di
butuhkan untuk mencari pekerjaan disebut pengangguran friksional (friksional
unemployment). Pengangguran friksional tidak bisa dielakan dalam perekonomian yang
sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis barang yang di konsumsi perusahaan dan
rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser,
permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut juga berubah.
Para ekonomi menyebut perubahan komposisi permintaan antar industri atau wilayah sebagai
pergeseran sektoral. Pergeseran sektoral bukan satu-satunya penyebab pemutusan hubungan
kerja dan pengangguran friksional. Selain itu para pekerja dapat di PHK ketika perusahaan
mereka bangkrut, ketika kinerja mereka merosot, atau ketika keahlian mereka tidak
dibutuhkan lagi.

10. Kekakuan Upah Riil
Alasan kedua adanya pengangguran adalah kekakuan upah (wage rigidity). Gagalnya upah
melakukan penyusuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.
I. Dampak yang Diakibatkan dari Pengangguran
Bisa dipastikan bahwa pengangguran yang terjadi akan membawa dampak pada aspek
(sektor) lainnya. Aspek-aspek yang akan terkena langsung adalah kesehatan dan pendidikan.
Karenanya sebagian beban biaya pendidikan dan kesehatan harus ditanggung (bahkan
merupakan kewajiban) pemerintah. Bila pengangguran tersebut berlangsung cukup lama, maka
kemiskinan absolut bahkan kelaparan bisa terjadi. Dampak lain dari pengangguran di antaranya
adalah :
1. Ketimpangan sosial. Ini terjadi karena tidak seluruh komponen masyarakat menganggur,
selalu ada sekelomok masyarakat yang nasibnya masih beruntung, ia dapat bekerja dengan
normal bahkan memperoleh penghasilan yang berlebih.
2. Kecemburuan sosial. Hal ini terjadi karena terpicu oleh disparitas sosial yang ada, misalnya
ketimpangan pendapatan, status sosial dan kekuasaan.
3. Meningkatnya budget pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatnya kriminalitas dan kekerasan sosial lainnya.
5. Munculnya sikap permisif (serba boleh) sebagai jalan pintas untuk mempertahankan hidup.
6. Tidak lancarnya sistem demokrasi. Karena money politic lebih dominan.
7. Disharmonisnya sistem rumah tangga, karena penopang kelangsungan rumah tangga
(penghasilan) tidak memadai lagi.
8. Meningkatnya sex komersial (pelacuran), sebagai representasi sulitnya mencari lapangan
kerja.
9. Melemahnya daya beli, sebagai konsekuensi langsung dari ketidakberdayaan ekonomi
(rendahnya pendapatan rumah tangga).
10. Kekuasaan dan harga diri diukur oleh tingkat kekayaan dan penghasilan yang dapat
diperoleh (seba uang). Sebetulnya ini suatu kekeliruan yang paling fatal, namun masyarakat
cenderung berperilaku seperti itu. Dirasakan sekali dengan uang segalanya jadi lancar,
menyenangkan, status sosial terangkat dan dihargai orang lain.
Adapun dampak lain yang terjadi karena pengangguran,
1. Dampak Pengangguran Terhadap Pembangunan Nasional
Pengangguran merupakan masalah pokok dalam suatu masyarakat modern. Jika tingkat
pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendapatan
masyarakat akan menurun. Pengangguran berdampak besar terhadap pembangunan
nasional. Dampak pengangguran terhadap pembangunan dapat dilihat melalui hubungan
antara pengangguran dan indikator-indikator berikut ini:
a. Pendapatan Nasional dan Pendapatan per Kapita. Upah merupakan salah satu
komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran
semakin tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil. Dengan demikian, nilai
pendapatan nasional pun akan semakin kecil.
b. Penerimaan Negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak, khususnya
pajak penghasilan. Pajak penghasilan diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki
pekerjaan. Apabila tingkat pengangguran meningkat, maka jumlah orang yang
membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara pun berkurang.
c. Beban Psikologis. Semakin lama seseorang menganggur, semakin besar beban
psikologis yang harus ditanggung. Secara psikologis, orang yang menganggur
mempunyai perasaan tertekan, sehingga berpengaruh terhadap berbagai perilakunya
dalam kehidupan sehari-hari.
d. Biaya Sosial. Dengan semakin besarnya jumlah penganggur, semakin besar pula biaya
sosial yang harus dikeluarkan. Biaya sosial itu mencakup biaya atas peningkatan tugas-

tugas medis, biaya keamanan, dan biaya proses peradilan sebagai akibat meningkatnya
tindak kejahatan.
2. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara
Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan
kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik
terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan
menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini
terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti
yang dijelaskan di bawah ini:
a. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat
kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan
pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada
pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran
yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak
berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan
kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun.
Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika
penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan
berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran
akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan
terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak
merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian
industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan
ekonomi pun tidak akan terpacu.
3. Dampak Pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat
Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang
mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:
a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Di negaranegara maju para
penganggur memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi
pengangguran. Oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk
membiayai kehidupannya dan keluarganya. Mereka tidak perlu bergantung kepada
tabungan mereka atau bantuan orang lain. Sedangkan di negara Indonesia, tidak
terdapat program asuransi pengangguran. Maka kehidupan penganggur harus dibiayai
oleh tabungan masa lalu atau pinjaman batnuan keluarga dan kawan-kawan. Keadaan
ini bias menyebabkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.
b. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Ketrampilan dalam mengerjakan
sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila ketrampilan tersebut digunakan
dalam praktek. Pengangguran dalam periode yang lama akan menyebabkan tingkat
ketrampilan pekerja menjadi semakin merosot.
c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Kegiatan ekonomi
yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas
masyarakat kepada pemerintah. Golongan yang memerintah semakin tidak popular di
mata masyarakat. Berbagai tuntunan dan kritikan akan dilontarkan kepada pemerintah
dan adakalanya disertai oleh aksi demonstrasi. Karena masyarakat akan berpandangan
bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan untuk menanggulanginya kemudian
menimbulkan ketidak percayaan pada pemerintah.
d. Meningkatnya kriminalitas. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan terpaksa
melakukan tindakan kriminalitas guna memenuhi kebutuhannya.

e. Meningkatnya kemiskinan. Hal ini karena mereka tidak memiliki lagi sumber
pendapatan.
J. Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pengangguran
Di atas telah dijelaskan dampak negatif dari adanya pengangguran dalam
perekonomian.Untuk mengatsi dampak negatif tersebut pemerintah perlu secara terus menerus
berusaha mengatasi masalah pengangguran. Ada beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah
diantaranya:
1. Tujuan bersifat ekonomi: kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah berdasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga
pertimbangan utama:
a. Menyediakan lowongan pekerjaan, kebijakan pemerintah untuk mengatasi
pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataaan lain, ini
merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang
usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu
bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka,
untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan
pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek
pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau
pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu kesempatan kerja
bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Menghadapi keadaan yang
seperti ini usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan.
b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, kenaikan kesempatan kerja dan
pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan
tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi
nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah
kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah
pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional
dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin
meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah
pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui
perubahan ini kemakmuran masyarakat akan bertambah.
c. Memperbaiki pembagian pendapatan, pengangguran yang semakin tinggi
menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja
yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Maka semakin besar
penganguran,semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai
pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan
upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi
tuntuan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat
disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat dapat juga digunakan
sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.
2. Tujuan bersifat sosial dan politik: tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak
kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kesetabilan sosial dan politik
, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak akan dapat dicapai dengan mudah.
Beberapa tujuan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan politik:
a. Meningkatkan kemakmuran dan kestabialan keluarga, ditinjau dari segi mikro, tujuan
ini merupakan hal yang sangat penting. apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah
tangga tidak bekerja, berbagai masalah akan timbul. Pertama keluarga tersebut
mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan pembelanjaaan. Maka secara
langsung pengangguran mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Kedua pengangguran
mengurangi kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak-anaknya.

Sehingga perlunya ada perluasan kesempatan kerja. Efek psikologi ke atas rumah
tangga seperti merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri dan perselisihan dalam
keluarga, merupakan masalah lain yang ditimbulkan oleh pengangguran.
b. Menghindari masalah kejahatan, di satu pihak pengangguran menyebabkan para pekerja
kehilangan pendapatan. Akan tetapi di lain pihak, ketiadaan pekerjaan tidak akan
mengurangi kebutuhan untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila
tidak adanya tabungan maupun penghasilan lain pengangguran semakin meningkatkan
tindak kejahatan, dimana motif kejahatan sebagian besar adalah faktor ekonomi, dengan
demikian usaha mengatasi pengangguran berarti juga mengurangi tingakat tindakan
kejahatan.
c. Mewujudkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang di
perlukan untuk menaikan tingkat kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan
politik. Tanpa kestabilan politik tidak mungkin suatu negara dapat mencapai
pertumbuhan ekonomi yang cepat dan terus menerus. Pengangguran merupakan salah
satu sumber/penyebab dari ketidak stabilan politik karena pengangguran membuat
masyararakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah
tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Dalam perekonomian yang
tingkat penganggurannya tinggi masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan
mengemukakan kritik kepada pemimpin-pemimpin pemerintah. Hal-hal seperti ini akan
menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan
ekonomi. Senagai akibatnya perkembangan ekonomi yang lambat semakin
berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin memburuk. Pemerintah harus
cepat melakukan tinfakan untuk mengatasi masalah tersebut.
Dua kebijakan pemerintah yaitu :
1) Kebijakan Fiskal
Kebijakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran pemerintah serta mengatur
besarnya tarif pajak..
Masalah pengangguran muncul karena pengeluaran agregat (AE1) berada di bawah
pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga
kerja penuh (AE2). Jarak antara AE1 dan AE2 dinamakan jurang deflasi, jurang
deflasi adalah jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk
mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Dalam grafik a. dimisalkan keseimbangan
asal di capai di titik E1. keseimbangan ini menunjujukan pendapatan nasional
adalah Y1 dan dalam dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku.untk
mengatasinya pemerintah menambah pengeluaran pemerintah sebanyak ∆G dan
pertambahan pengeluaran ini memindahkan pengeluaran pemerintah dari AE1 KE
AE1. Perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser pula dari E1 ke E2.
Perubahan in akan akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi
pengangguran.
Dalam grafik b, yang menunjukan efek pengurangan pajak pada keseimbangn
pendapatan nasional, juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E1.
Pengurangan pajak sebesar ∆T (yang sama nilainya dengan ∆G) akan menambah
pendapatan disposibel rumah tangga sebesar ∆ =∆T. Perubahan disposibel itu
akan adalah kuarang dari ∆G, yaitu hanya sebesar: ∆C=MPC.∆G. Kenaikan
pengeluaran rumah tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi
A
dan keseimbangan menjadi . Maka pendapatan nasional bertambah
dari
ke dan oleh sebab itu kesempatan kerja bertambah dan pengangguran
berkurang.
2) Kebijakan moneter
Kebijakan pemerintah untuk mengatur tingkat suku bunga.

Pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam perekonomian ditunjukan
oleh A dan pendapatan nasional di . Untuk mengatasi pengangguran dan
menggalakan kegiatan ekonomi bank sentral menambah penawaran uang.
Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakan para pengusaha menambah
investasi, yaitu sebesar . Pertambahan investasi tersebut memindahkan
pengeluaran agregat dari A ke A dan memindahkan keseimbangan dari ke A .
Dengan demikian pendapatan nasional meningkat menjadi . Peningkatan ini
menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, akan tetapi kegiatan
ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan.
K. Solusi Mengatasi Pengangguran
1. Cara mengatasi pengangguran friksional dan pengangguran voluntary
a. Proyek padat karya untuk menambah kesempatan kerja dengan mendirikan industri
baru, pembangunan jalan raya, jembatan, dll.
b. Menarik investor baru dengan cara deregulasi dan debirokratisasi.
c. Pengembangan transmigrasi untuk menambah lapangan kerja baru di bidang agraris
dan sektor lain.
2. Cara mengatasi pengangguran konjungtural
a. Meningkatkan daya beli mesyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan
meningkatkan jumlah permintaan. Dengan demikian, perusahaan harus
meningkatkan produksi dengan menambah tenaga kerjanya.
b. Mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi sehingga para investor lebih suka
menginvestasikan uangnya dalam bidang usaha untuk mendapatkan keuntungan
yang lebih besar.
3. Cara mengatasi pengangguran struktural
a. Menyediakan lapangan kerja untuk menampung kelebihan tenaga kerja di sektor
ekonomi lain pada suatu daerah yang mengalami perubahan sektor ekonomi.
b. Pelatihan tenaga kerja untuk mengisi yang masih membutuhkan.
c. Menarik investor, khususnya merangsang berdirinya industri baru.
4. Cara mengatasi pengangguran musiman
a. Pelatihan keterampilan lain, selain bidang yang sudah digeluti. Hal tersebut dapat
digunakan untuk melakukan pekerjaan lain pada saat musim – musim tertentu
(biasanya saat petani meninggu panen).
b. Menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di sektor lain kepada masyarakat.
5. Cara mengatasi pengangguran deflasionar
a. Pelatihan tenaga kerja, terutama diarahkan untuk tenaga kerja yang akan dikirim ke
luar negeri, supaya mereka tidak hanya menjadi tenaga kasar, tetapi minimal menjadi
tenaga terampil atau bahkan tenaga ahli.
b. Seperti cara yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran lain, menarik investor
baru sangat perlu dilakukan.
6. Cara mengatasi pengangguran teknologi
a. Mempersiapkan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan
cara memasukkan materi kurikulum pelatihan teknologi pada sekolah-sekolah.
b. Pengenalan teknologi yang ada sejak usia dini.
c. Pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi baru yang harus disampaikan
pada anak.
Tujuan
Setelah mengikuti kegiatan ini, para mahasiswa mampu:
1. Mengetahui pengertian pengangguran
2. Mengetahui ciri dan jenis pengangguran

3. Mampu memberikan solusi mengenaipengangguran yang terjadi di indonesia
Sumber dan Bahan
 Bahan dan alat: modem/wifi kertas karton
 Sumber bacaan: hand out tentang lingkungan belajar
 Lembar kerja
 Lampiran
Waktu: 100 menit
Rincian Langkah-langkah Kegiatan
Pendahuluan (20 menit)
 Dosen menyebutkan tujuan pembelajaran.
 Dosen memberikan informasi melaui video kepada mahasiswa mengenai masaah
pengangguran di Indonesia
Inti ( 70 menit) : Orientasi peserta didik pada masalah
 Mahasiwa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil
 Dosen memberikan lembar kerja mahasiswa (LKM) mengenai masalah
pengangguran, kepada tiap kelompok.
 Tiap-tiap kelompok kecil terbagi 3 grup untuk mencari informasi (perpustakaan,
internet, dan narasumber)
 Kelompok melakukan pengolahan informasi, untuk dijadikan pendapat kelompok
dalam mengatasi masalah pengangguran.
 Hasil dari pengolahan informasi dikomunikasikan atau dipresentasikan kepada
kelompok lainnya untuk mendapat sanggahan atau masukan mengenai
pengangguran.
 Mahasiswa mampu membuat gagasan untuk meminimalisir permasalahan
pengangguran di Jawa Barat.
Penutup : (10 menit)
 Guru merefleksikan apa yang mereka pahami di pertemuan kali ini
 Siswa dibimbing guru melakukan analisis terhadap pemescahan masalah yang telah
ditemukan siswa.
 Kelompok yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan
 Guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari siswa.
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LK. 1
Jumlah Pengangguran di Indonesia
Mencapai 7 Juta Orang

Sejumlah buruh pabrik di Jalan Industri. (Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya)

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada
Februari 2017. Dalam periode tersebut, tercatat sebanyak 131,55 juta orang angkatan kerja atau
naik 3,88 juta orang dibandingkan Februari 2016.
Dari jumlah itu, penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2017 tercatat sebanyak
124,54 juta orang, naik 3,89 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara
jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,01 juta orang, hanya berkurang 10 ribu orang
dibandingkan Februari 2016.

LK. 2
Pengangguran di RI Didominasi Lulusan
SMK

Foto: Bagus Kurniawan/detikom

Jakarta - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2017
mengalami penurunan menjadi 5,33% dari Februari 2016 yang sebesar 5,50%.
Dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, terdapat 124,54 juta orang
yang bekerja, dan sisanya 7,01 juta orang dipastikan pengangguran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan. Berdasarkan
pendidikan, tingkat pengangguran terbuka terendah berada di jenjang pendidikan
Sekolah Dasar (SD) ke bawah yakni 3,54%.

LK. 3
Pengangguran Indonesia Tertinggi ke-3
di Asia Tenggara

Pada 2015, Indonesia menempati posisi ketiga dengan tingkat pengangguran
tertinggi di antara anggota ASEAN. Tercatat tingkat pengangguran di Indonesia
mencapai 6,2 persen, di bawah Filipina dan Brunei Darussalam yang masing-masing
6,5 dan 6,9 persen. Sementara negara dengan penyerapan angkatan kerja terbesar
adalah Kamboja dan Thailand sehingga tingkat pengangguran kedua negara tersebut
rendah.
Menurut laporan World Economic Forum 2015, Indonesia saat ini sedang
kekurangan akut sumber daya manusai (SDM) yang mampu menduduki kursi
manajerial. Pada 2020, diproyeksikan Indonesia hanya mampu menyediakan 56
persen dari kebutuhan SDM untuk posisi manajer tingkat menengah.

LK. 4
2017, Jumlah Pengangguran Terus
Bertambah

Para pencari kerja. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
jpnn.com, BEKASI - Jumlah pemohon kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Bekasi mengalami peningkatan. Bila di hari biasanya ada sekitar 100 pemohon, kini
Disnaker menerima hingga 500 orang perhari.
Tinggi jumlah pemohon kartu kuning itu secara tidak langsung menunjukkan angka
pengangguran bertambah.
Biasanya, pemohon kartu kuning merupakan lulusan baru dari SMA dan SMK.
Sejak awal 2017, jumlah pemohon kartu kuning di Disnaker mencapai 9.839 orang.
Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah.

LK. 5
Angka Sarjana Pengangguran Di
Indonesia Masih Tinggi?

Tercatat pada Mei 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah
pengangguran di Republik Indonesia mencapai angka 7,02 Juta Jiwa (5,81 persen dari
jumlah penduduk). 6,22 % dari jumlah tersebut (sekitar 436 ribu jiwa) merupakan
sarjana, atau minimal lulusan strata 1. Idealnya, angka pengangguran sebuah negara
berada di angka 3% untuk menemukan supply dan demand dari jumlah pencari kerja
dan jumlah kebutuhan tenaga kerja.

LK. 6
Jumlah Pengangguran di Indonesia
Hanya Turun Tipis

BPS merilis angka pengangguran Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta jiwa atau
menurun tipis dibanding periode sama tahun sebelumnya. Foto/Ilustrasi/Istimewa
JAKARTA Badan
Pusat
Statistik
(BPS)
merilis
angka pengangguran Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta jiwa atau
menurun tipis dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar 7,02 juta jiwa.
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menjelaskan, lebih rendahnya angka
pengangguran ini karena berkuranganya pengangguran di pedesaan. "Pengangguran
Indonesia turun menjadi 7,01 juta. Ini lebih rendah dari periode sebelumnya, karena di
desa ada penurunan jumlah pengangguran," kata Suhariyanto, Jakarta, Jumat
(5/5/2017).
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PEMANFAATAN LESSON STUDY
DALAM MENINGATKAN KUALITAS
PROSES PEMBELAJARAN

PENDAHULUAN
• SALAH SATU PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA YANG
MENGARAH PADA PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN ADALAH
KERJASAMA TEKNIS ANTARA BADAN KERJASAMA INTERNASIONAL JEPANG
(JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY) DAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN
TAHUN 2003
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PENDAHULUAN
• PADA DASARNYA, LESSON STUDY MENGEMBANGKAN IDE SEDERHANA
• LESSON STUDY MERUPAKAN SEBUAH PROSES DI MANA SEKELOMPOK KECIL GURU
MERENCANAKAN, MENGAJARKAN, MENGAMATI, MEREVISI DAN MELAPORKAN HASILNYA
• LESSON STUDY BUKAN METODE PEMBELAJARAN ATAU STRATEGI PEMBELAJARAN, TETAPI
DALAM LESSON STUDY DAPAT DIPILIH DAN DITERAPKAN BERBAGAI METODE ATAU STRATEGI
PEMBELAJARAN YANG SESUAI DENGAN SITUASI, KONDISI, ATAU MASALAH PEMBELAJARAN
YANG DIHADAPI DOSEN DAN MAHASISWA (DINUS, 2016)

PENDAHULUAN
• KEBERHASILAN JEPANG DALAM MENGEMBANGKAN LESSON STUDY MULAI DIIKUTI NEGARA
LAIN (PUTRI, ATMAZAKI, & SYAHRUL, 2013).
• DI ASIA LS (LESSOS STUDY) SEKARANG DIGUNAKAN DI LUAR JEPANG SEPERTI DI SINGAPURA,
HONG KONG, INDONESIA, DAN CINA. DI BARAT LS (LESSOS STUDY) DIGUNAKAN DI NEGARANEGARA TERMASUK AMERIKA SERIKAT, INGGRIS, SWEDIA DAN KANADA (LEWIS, 2002).
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PROSES LESSON STUDY
LS Siklus 1

pertemuan awal
kelompok LS untuk
menentukan apa
yang ingin Anda
tingkatkan

perencanaan
bersama
pelajaran
penelitian
pertama

Mengajar/
mengamati
pelajaran
penelitian
pertama

Mewawancarai Murid

Diskusi RL1
dan rencana
awal untuk
RL2

Mengajar/
mengamati
pelajaran
penelitian kedua

perencanaan
bersama
pelajaran
penelitian kedua

Mewawancarai Murid
RL3

Diskusi RL3
dan
menyamakan
persepsi dari
semua temuan

LS Siklus 2

Diskusi RL2 dan
rencana awal
untuk RL3

Mewawan-carai
Murid RL2

LS Siklus 3
perencanaan
bersama
pelajaran
penelitian ketiga

Mengajar/
mengamati
pelajaran
penelitian ketiga

tulis / kemukakan apa
yang telah Anda
temukan. melakukan
penelitian publik

SUMBER: (DUDLEY, 2014)

MENGAPLIKASIKAN LESSON STUDY PADA
PEMBELAJARAN
LESSON STUDY MERUPAKAN KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP
PENGAJAR MULAI DARI MELAKUKAN PERSIAPAN (PLAN), PELAKSANAAN (DO), REFLEKSI (CHECK)
DAN TINDAK LANJUT (ACT) (WIHARTO, 2017).
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TAHAPAN PERENCANAAN (PLAN)
• PERENCANAAN DIAWALI DENGAN KEGIATAN MENGANALISIS DAN MENGIDENTIFIKASI
KEBUTUHAN DAN PERMASALAHAN YANG MUNGKIN AKAN DIHADAPI SELAMA PEMBELAJARAN

Megidentifikasi permasalahan yang akan timbul saat pembelajaran

Megidentifikasi permasalahan yang akan timbul saat pembelajaran

Bersama-sama menyusun lesson design

Bersama-sama menyusun lesson design

Mempresentasikan lesson design yang telah disusun

Mempresentasikan lesson design yang telah disusun
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M = Ekonomi Makro
Kegiatan awal
C = PBL (problem based learning)
A = Solusi dalam mengatasi
pengangguran
CLICK
VIDEO

Dosen menyebutkan tujuan
pembelajaran.
Dosen memberikan
informasi melaui video
kepada mahasiswa
mengenai masaah
pengangguran di Indonesia

Indonesia memiliki Pendapatan
Domestik Bruto yang tinggi,
kenapa hal ini malah mengundang
pengangguran semakin meningkat
di Indonesia?
Bagaimana cara untuk
mengatasi permasalahan
tersebut??

Kegiatan inti

Kegiatan akhir

Mahasiwa dibagi menjadi
beberapa kelompok kecil
Dosen memberikan lembar kerja
mahasiswa (LKM) mengenai masalah
pengangguran, kepada tiap
kelompok.

LKM
(Lembar
Kerja
Mahasiswa

Dosen menyampaian langkahlangkah pembelajaran PBL

Tiap-tiap kelompok kecil terbagi 3 grup
untuk mencari informasi (perpustakaan,
internet, dan narasumber)
Kelompok melakukan pengolahan informasi, untuk
dijadikan pendapat kelompok dalam mengatasi
masalah pengangguran.
Hasil dari pengolahan informasi dikomunikasikan atau
dipresentasikan kepada kelompok lainnya untuk
mendapat sanggahan atau masukan mengenai
pengangguran.
Mahasiswa mampu membuat gagasan untuk
meminimalisir permasalahan pengangguran di Jawa
Barat.

20 menit

115 menit

Apa pengangguran itu?
ada berapakah jenis
pengangguran?
Bagaimana cara untuk
meminimalisir pengangguran??

Saya sekarang

bisa

, untuk
membuat gagasan
dalam meminimalisir

masalah
pengangguran
15 menit

Peserta diberikan kesempatan memberikan tanggapan

Peserta diberikan kesempatan memberikan tanggapan

Peserta diberikan kesempatan memberikan tanggapan

Peserta diberikan kesempatan memberikan tanggapan

5
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TAHAPAN PELAKSANAAN (DO)
• PADA TAHAP PELAKSANAAN TERDAPAT DUA KEGIATAN UTAMA: (1) KEGIATAN PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN YANG TELAH DITUANGKAN DALAM LESSON DESIGN, DAN (2) KEGIATAN PENGAMATAN
ATAU OBSERVASI YANG DILAKUKAN KOMUNITAS LESSON STUDY (PIMPINAN INSTITUSI, DOSEN, ATAU
UNDANGAN LAINNYA YANG BERTINDAK SEBAGAI PENGAMAT/OBSERVER)
KEGIATAN AWAL

Dosen model memulai kegiatan open lesson

Kegiatan pembelajaran diawali dengan penayangan video

12

6
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KEGIATAN INTI

Mahasiswa mengidentifikasi video yag ditayangkan

Memberikan kesempatan untuk meberikan tanggapan

Mahasiswa memberikan tanggapan

Mahasiswa diberikan Lembar Kerja berupa masalah pengangguran

7
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Mahasiswa membuat Rumusan masalah

Mahasiswa dipandu untuk membuat Rumusan masalah

Mahasiswa mencari referensi di internet

Mahasiswa melakukan wawancara dengan salahsatu narasumber

KEGIATAN AKHIR

Mahasiswa melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi jawaban

Mahasiswa mempresentasikan jawaban yang didapat

Peserta lain memberikan tanggapan

bersama-sama mahasiwa membuat kesimpulan dan melakukan refleksi

8
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TAHAPAN REFLEKSI (CHECK)
• TAHAPAN INI MERUPAKAN TAHAPAN YANG PALING PENTING DALAM KEGIATAN LESSON STUDY.
PERBAIKAN PROSES PEMBELAJARAN YANG AKAN DILAKUKAN AKAN SANGAT BERGANTUNG DARI
BAGAIMANA KETAJAMAN ANALISIS OBSERVER SELAMA PEMBELAJARAN BERLANGSUNG.

Moderator membuka dan memimpin jalannya diskusi

Peserta memberkan pandangan dan tanggapan

Peserta memberikan tanggapan dan masukan

Moderator memberikan pandangan

Peserta memberikan pendapat dan pandangan

Peserta memberikan pendapat dan pandangan

9
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TAHAPAN TINDAK LANJUT (ACT)
• SETELAH MELAKUKAN REFLEKSI TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN, MAKA AKAN DIPEROLEH
POIN-POIN PENTING UNTUK PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PROSES PEMBELAJARAN, BAIK
PADA TATARAN DOSEN SEBAGAI PENGAJAR, MAUPUN PEMANGKU KEPANTINGAN SEBAGAI
PENENTU KEBIJAKAN

10

LESSON STUDY PADA MATERI PENGANGGURAN DI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNPAS

LATAR BELAKANG
Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990) menjadi alasan perlunya
memberikan pendidikan bagi semua anak, remaja dan orang dewasa yang responsif terhadap
kebutuhan yang relevan dengan kehidupan mereka. Untuk itu, keterampilan, pengetahuan, nilai
dan sikap di dalam pendidkan harus mencerminkan dan merespons kebutuhan dan harapan
individu, negara, masyarakat global dan dunia kerja saat ini. Tidak hanya mengajarkan
keterampilan dasar seperti membaca dan menghitung, tapi juga mendorong pemikiran kritis
dan mendorong keinginan dan kapasitas belajar seumur hidup yang menyesuaikan dan bergeser
dalam dinamika lokal, nasional dan global (UNESCO, 2015).
Kualitas pendidikan menentukan seberapa banyak dan seberapa baik anak belajar dan
sejauh mana dapat diterjemahkan ke dalam berbagai manfaat pribadi, sosial. Pembelajaran
sebagai bagian dalam pendidikan merupakan ujung tombak penentu tercapai tidaknya tujuan
pendidikan, sehingga mutu pembelajaran berkaitan erat dengan mutu pendidikan (Laila
Nursafitri, 2015). Untuk mencapai pelaksanaan pendidikan tersebut, perlu inisiatif untuk terus
melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Inisiatif tersebut perlu dipusatkan pada
peningkatan pengajaran dan belajar sekaligus dengan memperhatikan semua faktor, seperti
materi masukan, kompetensi guru, manajemen pendidikan yang memungkinkan dan
mendukung perubahan pada pengajaran dan pembelajaran. (Barrett, Tikly, Guoxing, & Sajid,
2007). Untuk itu, Peningkatkan kualitas pendidikan yang mengarah pada peningkatan mutu
pembelajaran menjadi fokus pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu. Banyak proyek yang
berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan pendidikan telah dilakukan baik oleh
lembaga pemerintah atau dengan cara program kerja sama yang melibatkan lembaga asing.
Pembelajaran yang berkualitas tinggi adalah kunci untuk perbaikan pendidikan dalam
mewujudkan fitur penting dari pembelajaran profesional yang kuat (Suratno, 2012). Sampai
saat ini banyak yang berpendapat bahwa kualitas pendidikan berpusat pada input sistem, seperti
infrastruktur dan rasio murid-guru, dan konten kurikuler. Namun dalam beberapa tahun
terakhir, perhatian lebih difokuskan pada proses pendidikan yaitu bagaimana pengajar dan
tenaga pengajar menggunakan input untuk membingkai pengalaman belajar yang bermakna
bagi siswa. Mereka merupakan faktor kunci dalam memastikan proses pembelajaran yang
berkualitas (UNICEF, 2000).
Pengajar yang berkualitas tertinggi adalah mereka yang paling mampu membantu siswa
mereka belajar, memiliki mendalam penguasaan kedua materi pelajaran dan pedagogi
(Darling-Hammond, 1997). Untuk mencapai hal ini, tidak cukup mengukur apa yang dipelajari
peserta didik: penting untuk menargetkan pengalaman kelas yang secara mendasar membentuk
pembelajaran siswa, dan menekankan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk
kesejahteraan seumur hidup dan kohesi masyarakat.
Salah satu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia yang mengarah pada
peningkatan kualitas pembelajaran adalah kerjasama teknis antara Badan Kerjasama
Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency) dan lembaga pendidikan di
Indonesia. Mereka memperkenalkan “lesson study”, suatu bentuk pengembangan profesional
secara luas dipraktekkan di Jepang yang telah dikembangkan sebagai pendekatan untuk
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Tujuannya adalah untuk mengetahui

tentang pengajaran melalui pemantauan pembelajaran murid dalam menanggapi metode
pengajaran yang berbeda.
Lesson study merupakan sebuah proses di mana sekelompok kecil guru merencanakan,
mengajarkan, mengamati, merevisi dan melaporkan hasilnya pada pelajaran kelas tunggal.
Pada dasarnya, lesson study mengembangkan ide sederhana. Jika Anda ingin memperbaiki
pengajaran, apa yang bisa lebih jelas daripada berkolaborasi dengan sesama guru untuk
merencanakan, mengamati, dan merenungkan pelajaran? Meskipun bisa jadi ide yang
sederhana, pelajaran pelajaran adalah proses yang kompleks, didukung oleh penetapan tujuan
kolaboratif, pengumpulan data yang cermat tentang pembelajaran siswa, dan protokol yang
memungkinkan diskusi produktif mengenai masalah sulit (Lewis, 2002).
Lesson study bukan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, tetapi dalam
Lesson Study dapat dipilih dan diterapkan berbagai metode atau strategi pembelajaran yang
sesuai dengan situasi, kondisi, atau masalah pembelajaran yang dihadapi dosen dan mahasiswa.
Dalam Lesson Study, dosen harus mengubah proses pembelajaran klasikal yang berorientasi
kepada pengajar (Teacher Cetre Learning) menjadi pembelajaran yang berpusat pada
mahasiswa (Student Centre Learning) (Wiharto, 2017).
Lesson Study melibatkan desain terbelakang yang dimulai dengan klarifikasi tujuan
atau titik akhir proses pembelajaran dan kemudian desain pengalaman instruksional yang
mengarah pada tujuan. Selama tahap perancangan, guru berbicara tentang bagaimana siswa
cenderung menanggapi setiap elemen pelajaran. Guru mencoba mengantisipasi bagaimana
siswa akan menafsirkan materi pelajaran, jenis kesulitan apa yang mungkin mereka alami dan
jenis pengalaman apa yang mungkin akan mendukung pembelajaran mereka. Perhatian yang
meluas dengan pembelajaran siswa selama pelajaran pelajaran membedakannya dari jenis
kegiatan peningkatan pengajaran lainnya. Melalui studi pelajaran, guru mengamati praktik
kelas masing-masing dan bekerja sama untuk memperbaiki pelajaran individu dimana mereka
membentuk hubungan yang kuat antara belajar dan siswa guru belajar, atau bahkan di antara
pembelajaran sekolah sebagai suatu sistem.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan Bandung
sebagai Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terus berupaya
meningkatan kualitas pembelajaran menilai bahwa lesson study dapat dijadian jalan untuk
mencapai pembelajaran yang berkualitas. Mengingat bahwa Penggunaan Lesson Study yang
dilakukan ratusan guru di AS sebagai pendekatan pembinaan untuk meningkatkan kemajuan
siswa menunjukkan dampak yang cukup besar dari tahun ke tahun (Dudley, 2014). Oleh karena
itu, artikel ini menguraikan cara-cara yang lebih komprehensif bagaimana mengaplikasikan
lesson study pada pembelajaran, menjaga keberlangsungan hingga dapat meningkatkan
pembelajaran berkualitas di FKIP Unpas Bandung.
MENGAPLIKASIKAN LESSON STUDY PADA PEMBELAJARAN
Lesson Study merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan terhadap pengajar
mulai dari melakukan persiapan (plan), pelaksanaan (do), refleksi (check) dan tindak lanjut
(act) (Wiharto, 2017).
a) Tahapan Perencanaan (Plan)
Sebelum melakukan perencanaan, terlebih dahulu telah ditentukan pengajar yang akan
melakukan open lesson. Kegiatan open lesson adalah prosese pembelajaran yang akan diamati
dan diobservasi pada kegiatan lesson study. Pengajar yang akan melakukan open lesson atau
disebut juga dosen model secar berasama-sama dengan pengajar lain yang terlibat dalam

kegiatan Lesson Study menyusun lesson desain. Lesson design merupakan rencana kegiatan
yang akan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Lesson design yang disusun
mempertimbangkan model/metode ajar yang akan digunakan dan pembelajaran yang berpusat
pada siswa.
Perencanaan diawali dengan kegiatan menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan
dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi selama pembelajaran. Analisis dan identifikasi
meliputi tujuan akhir pembelajaran yang ingin dicapai, cara mengajarkannya, bagaimana
mensiasati kekurangan fasilitas dan sarana belajar, dan sebagainya. Sehingga dapat diketahui
berbagai kondisi nyata yang akan digunakan untuk kepentingan open lesson. Setelah
melakukan identifikasi, selanjutnya secara bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Kesimpulan dari hasil analisis dan identifikasi
tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun lesson design sehingga menjadi sebuah
perencanaan yang matang, yang didalamnya sanggup mengantisipasi segala kemungkinan
yang akan terjadi selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung.

Megidentifikasi permasalahan yang akan
timbul saat pembelajaran

Megidentifikasi permasalahan yang akan
timbul saat pembelajaran

Bersama-sama menyusun lesson design

Bersama-sama menyusun lesson design

Mempresentasikan lesson design yang telah
disusun

Mempresentasikan lesson design yang telah
disusun

Lesson Comunity diberikan kesempatan
memberikan tanggapan terkait lesson design
yang telah dipresentasikan

Lesson Comunity memberikan tanggapan
dan masukan terkait lesson design yang
telah dipresentasikan

Lesson Comunity memberikan tanggapan
dan masukan terkait lesson design yang
telah dipresentasikan

Lesson Comunity memberikan tanggapan
dan masukan terkait lesson design yang
telah dipresentasikan

Gambar 4
Tahapan Perencanaan (Plan)
b) Tahapan Pelaksanaan (Do)
Pada tahap pelaksanaan terdapat dua kegiatan utama: (1) kegiatan pelaksanaan
pembelajaran yang telah dituangkan dalam lesson design, dan (2) kegiatan pengamatan atau
observasi yang dilakukan komunitas Lesson Study (pimpinan institusi, dosen, atau undangan
lainnya yang bertindak sebagai pengamat/observer).
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan pelaksanaan, diantaranya:
a) Dosen model melaksanakan pembelajaran sesuai dengan lesson design yang telah
disusun pada tahap awal.
b) Mahasiswa diupayakan melakukan proses belajar secara wajar dan natural, tidak dalam
keadaan tertekan akibat adanya kegiatan Lesson Study.
c) Selama kegiatan open lesson, observer tidak diperkenankan melakukan interakasi yang
menyebebkan mengganggu jalannya kegiatan open lesson dan konsentrasi mahasiswa.
d) Yang diobservasi secara teliti oleh Observer adalah bagaimana interaksi mahasiswa
dengan mahasiswa, mahasiswa dengan bahan ajar, mahasiswa dengan guru, mahasiswa
dengan lingkungan lainnya.
e) Observer dapat belajar dari pembelajaran yang berlangsung pada saat open lesson dan
bukan untuk mengevalusi bagaimana dosen model mengajar.
f) Observer dapat melakukan perekaman video camera atau photo digital untuk keperluan
dokumentasi dan bahan analisis yang disampaikan pada saat melakukan refleksi.
g) Observer mengamati, mengidentifikasi dan mencatat perilaku belajar mahasiswa
selama pembelajaran berlangsung, misalnya tentang diskusi atau pendapat mahasiswa.

Dosen model memulai kegiatan open lesson

Kegiatan pembelajaran diawali dengan
penayangan video

Mahasiswa mengidentifikasi video yag
ditayangkan

Dosen model memberikan kesempatan
mahasiswa untuk meberikan tanggapan

Mahasiswa memberikan tanggapan pada
video yang ditayangkan

Mahasiswa diberikan Lembar Kerja berupa
masalah pengangguran di Indonesia

Mahasiswa membuat Rumusan masalah
berkaitan dengan Lembar kerja yang telah
dibagikan pada masing-masing kelompok

Mahasiswa dipandu untuk membuat
Rumusan masalah

Mahasiswa mencari referensi di internet
untuk mendapatan data berkaitan dengan
rumusan masalah

Mahasiswa melakukan wawancara dengan
salahsatu narasumber untuk mendapatan
data berkaitan dengan rumusan masalah
yang telah disusun

Setelah mahasiwa mendapatkan data yang
dibutuhkan, selanjutnya melakukan diskusi
untuk menyamakan persepsi jawaban

Perwakilan masing-masing kelompok
mempresentasikan jawaban yang didapat
dari rumusan masalah yang telah dibut

Peserta lain memberikan tanggapan atas
laporan kelompok yang telah
dipresentasikan

Dosen model bersama-sama mahasiwa
membuat kesimpulan dan melakukan
refleksi di akhir pembelajaran

Gambar 5
Tahapan Pelaksanaan (Do)
c) Tahapan Refleksi (Check)
Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam kegiatan lesson study.
Perbaikan proses pembelajaran yang akan dilakukan akan sangat bergantung dari bagaimana
ketajaman analisis observer selama pembelajaran berlangsung. Kegiatan refleksi dilakukan
dengan cara diskusi yang diikuti seluruh komunitas Lesson Study yang dipandu oleh seorang
moderator yang telah ditunjuk sebelumnya. Diskusi dimulai dengan penyampaian praktik
pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh dosen model untuk mengetahui kesan umum
selama pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini disampaikan pula hambatan dalam

melaksanakan lesson design yang telah disusun sehingga peseta diskusi dapat mengidentifikasi
masalah-masalah yang timbul selama pembelajaran belangsung untuk didiskusikan bersamsama.
Setelelah dosen model menyampaikan kesan umum selama pembelajaran berlangsung,
semua peserta diskusi memberikan tanggapan atau saran secara bijak terhadap proses
pembelajaran yang telah dilaksanakan (bukan terhadap guru yang bersangkutan). Dalam
menyampaikan tanggapan dan saran, peserta diskusi menyampaikannya berdasarkan fakta
yang terjadi berdasarkan pengamatan dan didukung oleh bukti-bukti, tidak berdasarkan opini.
Berbagai pendapat yang berkembang selama diskusi dapat dijadikan bahan refleksi bagi
masing-masing peserta untuk perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran pada mata
kuliah yang diampu.

Kegiatan refleksi dipimpin oleh seorang
moderator yang telah ditentukan

Peserta diskusi menyampaikannya fakta
yang terjadi berdasarkan pengamatan

Pesert memberikan tanggapan dan masukan
terhadap proses pembelajaran yang telah
dilaksanakan

Moderatoe memberikan pandangan dan
mengatur jalannya diskusi

Peserta memberikan pendapat dan
Peserta memberikan pendapat dan
pandangan untuk perbaikan dan peningkatan pandangan untuk perbaikan dan peningkatan
proses pembelajaran
proses pembelajaran

Gambar 5
Tahapan Refleksi (Check)
d) Tahapan Tindak Lanjut (Act)
Setelah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, maka akan diperoleh poinpoin penting untuk perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran, baik pada tataran dosen
sebagai pengajar, maupun pemangku kepantingan sebagai penentu kebijakan. Pada tataran
dosen sebagai pengajar, berbagai temuan yang didapat pada saat diskusi tentunya menjadi
modal yang baik untuk mengembangkan proses pembelajaran ke arah lebih baik. Sedangkan
pada tataran pemangku kepentingan sebagai penentu kebijakan, akan diperoleh sejumlah
masukan yang berharga bagi kepentingan pengembangan manajemen pendidikan di lembaga
yang dipimpinnya. Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan lesson study juga merupakan
salah satu bentuk bentuk kepedulian terhadap penjaminan mutu lembaga pada proses
pembembelajaran.
Kegiatan tindak lanjut merupakan merupakan penelitian berkelanjutan dari kegiatan
lesson study. Kegiatan tidak lanjut merupakan pelaksanaan perbaikan proses pembelajaran
berdasarkan hasil diskusi yang didapat dari proses refleksi. Kegiatan ini dimulai dari
perancangan lesson design hingga nanti melakuka refleksi kembali setelah open lesson selesai
dilaksanakan. Karena berangkat dari peoses perbaikan yang telah dilakukan, maka penelitian
pada siklus selanjutnya diharapkan mendapatkan hasil yang leibih baik dari penelitian yang
saat ini dilakukan.
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M = Media Pembelajaran
C = Diskusi
A = Membuat Media Pembelajaran

PENDAHULUAN
VIDEO
Video tanyangan apakah ini?
Apa yang saudara temukan
dalam video tersebut?
Media tersebut apakah menarik
bagi siswa?

Tentang video tanyangan cara membuat media
pembelajaran IPS “jenis-jenis pekerjaan”
• Menyebutkan perlengkapan yang dipersiapkan dalam
membuat media pembelajaran
• Menyebutkan tujuan pembelajan
• Menyebutkan manfaat dari media pembelajaran
• Menyebutkan cara menggunakan media pmbelajaran
• Menyebutkan kelebihan dan kekurangan media
pembelajaran



Ya, sangat
menarik !!

Bagaimana
caranya?

20 Menit

KEGIATAN INTI

PENUTUP



Degan berkelompok, carilah informasi
dalam kurikulum, mengenai materi
mata pelajaran ekonomi

Pilihlah materinya, coba
pikirkan ???
Media pembelajaran yang
lebih menarik, dan
rancanglah sebuah media
pembelajarannya

LKM
(Lembar
Kerja
Mahasiswa)

Memilih salah satu materi dari mata
pelajaran ekonomi

• Menyiapkan perlengkapan
untuk membuat media
pembelajaran
• Membuat tujuan
pembelajan
• Menjelaskan manfaat dari
media pembelajaran
• Membuat prosedur/cara
menggunakan media
pmbelajaran
• Menilai kelebihan dan
kekurangan media
pembelajaran

Apakah
keunggulan dari
media
pembelajaran
tersebut???

Saya sekarang
mampu
membuat
media
pembelajaran
lebih baik dari
tayangan
video.

LKPD

Lembar kerja
peserta didik

15 Menit

115 Menit

MEDIA PEMBELAJARAN EKONOMI
Media Pembelajaran Teknologi Cetak

Menyebutkan
perlengkapan yang
dipersiapkan dalam
membuat media
pembelajaran

Menyebutkan
tujuan pembelajan

Menyebutkan
manfaat dari media
pembelajaran

Menyebutkan
cara
menggunakan
media
pmbelajaran

Menyebutkan
kelebihan dan
kekurangan
media
pembelajaran

1

LEMBAR KERJA MAHASISWA
Identifikasi Media Pembelajaran dalam Video
Aspek yang diamati
A. Kesesuaian pesan
dengan materi
pelajaran

B. Pesan jelas tidak
mengandung
penafsiran ganda

C. Ukuran tulisan tepat

D. Tata warna harmonis

E. Media mutakhir

F. Pengembangan KD
(Apakah rangkaian
kegiatan yang ada
mengembangkan KD
yang bersangkutan)

Temuan
(deskripsi adegan dalam video)

Ket
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M = Pengantar Manajemen
C = PBL (problem based learning)
A = Jenis-jenis kepemimpinan

Pengertian Kepemimpinan
Penyebab permasalahan dalam kepemimpinan di Indonesia
Model PBL

tipe - tipe Kepemimpinan

Dosen :
Hj. Dini Riani, S.E., M.M.
Yudho Ramafrizal S., M.Pd.

Permasalahan kepemimpinan

Solusi Dalam
Mengatasi
permasalahan
kepemimpinan

Solusi Dalam
Mengatasi
permasalahan
kepemimpinan

Fathernalistis
demokratis

Komunikasi Kelompok

Pimpinan dalam organisasi

Karismatis

Musyawarah Kelompok
Pemimpin Indonesia

Tradisi
Otoriter

M = Pengantar Manajemen
Kegiatan awal
C = PBL (problem based learning)
A = Jenis-jenis kepemimpinan

CLICK
VIDEO

Dosen menyebutkan tujuan
pembelajaran.
Dosen memberikan
informasi melaui video
kepada mahasiswa
mengenai permasalahan
kepemimpinan di indonesia

Para pemimpin di Indonesia ratarata memahami dan mengerti
tentang kepemimpinan, tetapi
dalam praktiknya, masih saja ada
yang melanggar aturan dan tidak
menjalankan prinsip-prinsip
kepemimpinan
Bagaimana cara untuk
mengatasi permasalahan
tersebut??

20 menit

Kegiatan inti

Kegiatan akhir

Mahasiwa dibagi menjadi
beberapa kelompok kecil
Dosen memberikan lembar kerja
mahasiswa (LKM) mengenai masalah
kepemimpinan, kepada tiap
kelompok.

LKM
(Lembar
Kerja
Mahasiswa

Dosen menyampaian langkahlangkah pembelajaran PBL

Tiap-tiap kelompok kecil terbagi 3 grup
untuk mencari informasi (perpustakaan,
internet, dan narasumber)
Kelompok melakukan pengolahan informasi, untuk
dijadikan pendapat kelompok dalam mengatasi
masalah kepemimpinan di Indonesia.
Hasil dari pengolahan informasi dikomunikasikan atau
dipresentasikan kepada kelompok lainnya untuk
mendapat sanggahan atau masukan mengenai
kepemimpinan.
Mahasiswa mampu membuat gagasan untuk
meminimalisir permasalahan kepemimpinan di
Indonesia.

115 menit

Apa kepemimpinan
itu?
Apa saja tipe-tipe
kepemimpinan?
Bagaimana cara untuk
meminimalisir permasalahan
kepemimpinan

Saya sekarang

bisa

, untuk
membuat gagasan
dalam meminimalisir

masalah
kepemimpinan
15 menit
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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
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M = Profesi Pendidikan
C = model saintifik
A = Solusi untuk menjadi Guru ideal

Pengertian Guru
Permasalahan Guru

Dosen :
Prof. Dr. H. Asep Sjamsulbachri, M.si.
Firman Sanjaya, S.Pd, M.Pd

Model Saintifik

Guru sebagai jabatan Profesional
Dampak Guru tidak Produktif

Solusi untuik menjadi
Guru ideal

Solusi untuk menjadi
Guru ideal
Guru sebagai jabatan struktural

Komunikasi Kelompok

Sertifikasi Guru
Guru sebagai jabatan fungsional

Musyawarah Kelompok
Kode etik guru

LPTK/Perguruan tinggi

M = Profesi Pendidikan
Kegiatan awal
C = model saintifik
A = Solusi untuk menjadi Guru ideal

CLICK
VIDEO

Dosen menyebutkan tujuan
pembelajaran.
Dosen memberikan
informasi melaui video
kepada mahasiswa
mengenai guru yang tdk
baik

UU no 14 tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen ?

Bagaimana cara untuk
mengatasi permasalahan
tersebut??

Kegiatan inti
Mahasiwa dibagi menjadi
beberapa kelompok kecil
Dosen memberikan lembar kerja
mahasiswa (LKM) mengenai masalah
pengangguran, kepada tiap
kelompok.

LKM
(Lembar
Kerja
Mahasiswa

Dosen menyampaian langkahlangkah pembelajaran
saintifik
Tiap-tiap kelompok kecil terbagi 3 grup
untuk mencari informasi (perpustakaan,
internet, dan narasumber)
Kelompok melakukan pengolahan informasi, untuk
dijadikan pendapat kelompok dalam mengatasi
masalah Guru
Hasil dari pengolahan informasi dikomunikasikan atau
dipresentasikan kepada kelompok lainnya untuk
mendapat sanggahan atau masukan mengenai masalah
Guru.
Mahasiswa mampu membuat gagasan untuk menjadi
seorang Guru ideal

20 menit

Kegiatan akhir

115 menit

Apa Guru ideal itu?
Kompetensi apa saja yang
harus dimiliki Guru?
Bagaimana cara untuk menjadi
seorang Guru Produktifitas
tinggi??

Saya sekarang

bisa

, untuk
membuat gagasan
dalam menjadi

GURU
ideal

15 menit

1
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Nama Mata Kuliah : Akuntansi Dasar
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M = Akuntansi Dasar
C = Discovery Learning
A = Jurnal Umum

Pengertian Jurnal Umum
Transaksi-transaksi perusahaan

Dosen :
Sulkarnaen A Z., M.Si
Leni Maryani, M.Pd.

Fungsi Jurnal Umum
Identifikasi jenis perusahaan

Model Discovery learning

Prinsip dasar pembuatan jurnal umum

Membuat Jurnal
Umum
Memproses dan mendiskusikan data
Identifikasi tanggal transaksi

Akun – akun jurnal

Pengolahan data
Pencarian data

Persamaan Akuntansi

M = Pengantar Manajemen
C = Guided Discovery Learning
A = Jurnal Umum

Identifikasi Akun-akun pada transaksi

Kegiatan awal

Dosen menyebutkan tujuan
pembelajaran.
CLICK
VIDEO

Dosen menayangkan video
mengenai transaksi keuangan

Mahasiswa diminta mengomentari
mengenai transaksi-transaksi keuangan
yang ditayangkan di video
Bagaimana mencatat transaksi
yang yang ada pada video
Mahasiswa mengamati tayangan video
yang diberikan oleh dosen
Mahasiswa berkomentar mengenai video
yang telah ditayangka oleh dosen
Pencatatan dilakukan
dengan konsep dasar
akuntansi yaitu pencatatan
atas transksi keuangan

Kegiatan inti

Kegiatan akhir

Mahasiwa dibagi menjadi beberapa
kelompok dimana setiap kelompok
terdiri dasri 5 orang
Dosen memberikan lembar kerja
mahasiswa (LKM) mengenai transaksi
yang telah terjadi pada sebuah
perusahaan
Dosen memberikan arahan
kepapada mahasiswa mengenai
langkah-langkah yang harus
dilalui oleh mahasiswa

Apa fungsi dari jurnal umum?
LKM
(Lembar
Kerja
Mahasiswa

Setiap kelompok dibagi menjadi 2 sub
kelompok untuk diberikan tugas mencari data
di internet (schoology dan perpustakaan)
Kelompok melakukan pengolahan informasi, untuk
dijadikan pendapat kelompok dalam menyelesaikan
LK yang sudah diberikan
Hasil dari pengolahan informasi dikomunikasikan atau
dipresentasikan kepada kelompok lainnya untuk
mendapat sanggahan atau masukan dari kelompok lain
mengenai jurnal umum
Dosen memberi arahan apabila terdapat penyimpangan /
kesalahan yang terjadi selama diskusi

20 menit

115 menit

Apa yang dimaksud dengan
jurnal umum

Apa prosip dasar pembuatan jurnal
umum
Bagaimana membuat jurnal umum dari
berbagai transaksi keuangan

Jurnal umum adalah jurnal yang
dipergunakan untuk tempat
melakukan pencatatan bagi segala
jenis bukti transaksi keuangan
yang muncul akibat terjadinya
transaksi keuangan perusahaan
dalam suatu periode tertentu.

Fungsi Jurnal
Umum dalam
Akuntansi: fungsi
historis, fungsi
pencatatan, fungsi
analisis, fungsi,
fungsi informatif

Prinsip Dasar Pembuatan Jurnal Umum: Mengidentifi bukti
transaksi keuangan; menentukan akun apa saja yang
terpengaruh dengan transaksi dan menggolongkannya;
menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang
terkait dengan transaksi; menetapkan untuk mendebit atau
mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi;
mencatat transaksi ke dalam jurnal umum.

Saya sekarang mengerti dan bisa untuk
membuat jurnal umum
15 menit
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