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FOKUS	K-13	EDISI	REVISI	

•  HOTs	(High	order	thinking	skills)	
•  Gerakan	Literasi	Sekolah	
•  Kompetensi/Kecakapan	Abad	21		
(Collaboration,	 Communication,	 Creativity	 and	
Innovation,	 Critical	 thinking	 and	 problem	
solving)	
•  Penguatan	Pendidikan	Karakter	
•  Penggunaaan	TIK	



•  Visi	Reformasi	(Sato,	2014)		

Visi	dan	Filosofi	Reformasi	Sekolah	Adalah	
Komunitas	Belajar	

REFORMASI	SEKOLAH	



² Menjamin	 hak	 belajar	 setiap	 anak	
tanpa	terkecuali		

² M e n i n g k a t k a n	 k u a l i t a s	
pembelajarannya	

² Peny i apan	 ma s ya r a ka t	 y ang	
demokratis	

MISI	DAN	TANGGUNG	JAWAB	SEKOLAH	



PERAN	KEPALA	SEKOLAH	



•  Visi	:	Menjamin	Pembelajaran	setiap	anak		

•  (	

SEKOLAH	SEBAGAI	KOMUNITAS	BELAJAR	
(School	as	Learning	Community)	

(Putri,	2015)	

(Santoso	&	Putri,	2017)	



•  Tertidur	
•  Bosan	
•  Raut	wajah	datar	menghadapi	masalah	

Banyak	Siswa	Mengalami	Kesulitan	dalam	
Proses	Pembelajaran		

(Putri,	2015)	 (Santoso	&	Putri,	2017)	



•  Pembelajaran	Kolaboratif	 (Collaborative	
Learning)	di	kelas	
•  Pembentukan	 komunitas	 belajar	
profesional	 (Professional	 Learning	
C omm u n i t y ) 	 d a n	 K o l e g a l i t a s	
(collegiality)	di	ruang	guru	
•  Partisipasi	 orang	 tua	 dan	 masyarakat	
dalam	reformasi	

3	SISTEM	KEGIATAN	REFORMASI	SEKOLAH	
DENGAN	KOMUNITAS	BELAJAR		



•  FILOSOFI	 PUBLIK:	 melalui	 membuka	 ruang	 kelas	 sesama	
guru	lain	minimal	sekali	setahun	
	

•  FILOSOFI	DEMOKRATIS:	cara	hidup	bersama	dengan	orang	
lain	 melalui	 ‘hubungan	 saling	 mendengarkan’	 diantara	
sesama	 siswa,	 siswa	 dan	 guru,	 serta	 diantara	 sesama	
guru.	 Sehingga	 memungkinkan	 terwujudnya	 komunitas	
belajar.	

•  FILOSOFI	 KEUNGGULAN:	 melakukan	 yang	 terbaik	
berdasarkan	 kondisi	 yang	 ada,	 (Dewey:	 pendidikan	
merupakan	pembentukan	pembiasaan)	
		

	

FILOSOFI	LEARNING	COMMUNITY	
(KOMUNITAS	BELAJAR)	





PRAKTIK	LESSON	STUDY	FOR	
LEARNING	COMMUNITY		





LSLC	di	SMP	Srijaya	Negara	Palembang	



LSLC	di	SD	IBA	Palembang	



LESSON	STUDY	ADALAH	SUATU	SISTEM	
KEGIATAN		
Plan-Do-See-
Redesign		

Lesson	
Study	

PLAN	
Penelitian		

DO	
Meneliti	

Pembelajaran		

See	
	Diskusi	Pasca	
Pembelajaran			

RE-DESIGN	



LESSON	STUDY	KE	DEPAN	



APA	LESSON	STUDY?	
System		untuk		
•  Mengembangkan	Profesionalisme	Guru	
•  Untuk	 mengimplementasikan	 materi/lesson	 yang	
inovatif	

•  Guru	bekerja	dalam	tim	
•  Mendesain	materi/lesson	berdasarkan	masalah	yang	
dihadapi	

•  Mengajar	dan	mengobservasi	pembelajaran		
(Fokus	pada	pembelajaran	di	siswa)	
•  Revisi	dan	ajarkan	kembali	



Desain	Pembelajaran	di	SD	IBA	Palembang	
sebagai	persiapan	Open	Class	





PLAN		
•  Plan	(perencanaan	pembelajaran)	
•  Setelah	 melakukan	 telaah	 kurikulum	 serta	 merumuskan	
tujuan	pembelajaran	dan	tujuan	pengembangan	siswa,		

•  Langkah	 awal	 dalam	 rangkaian	 lesson	 study	 adalah	
merancang	 pembelajaran	 untuk	 mencapai	 tujuan	 dalam	
wujud	perangkat	pembelajaran,	termasuk	di	antaranya:	

-  Rencana	Pelaksanaan	Pembelajaran	(RPP).	
-  Aktivitas:	Share	task	dan	jump	task	
-  Media	
-  Penilaian	
•  Kegiatan	 ini	 dilakukan	 secara	 kolaboratif	 antara	 guru,	
dosen	pendamping.	



DO	
•  Do	 (pelaksanaan	 dan	 pengamatan	
pembelajaran)	

Melaksanakan	 pembelajaran	 di	 kelas	
berdasarkan	 perangkat	 pembelajaran	 yang	
telah	 disiapkan	 sebelumnya.	 Dilakukan	 oleh	
salah	 seorang	 dari	 guru	 yang	 terlibat	 dalam	
kegiatan	 perencanaan	 pembelajaran	 di	
komunitasnya.	



	26	Juli	2018:	Open	Class	di	SD	IBA	Palembang	



•  Pada	 saat	 pelaksanaan	 pembelajaran,	 dilakukan	
pula	pengamatan.	

-  Pengamat:	 guru	 sejawat	 dalam	 satu	 bidang	 studi	
yang	 sama,	 dosen	 pendamping.	 Dapat	 pula	
melibatkan	 guru	 dalam	 bidang	 studi	 serumpun	
maupun	bidang	studi	lain.		

-  Pada	 saat	 melakukan	 pengamatan,	 perhatian	
difokuskan	kepada	perilaku	siswa	di	kelas	(bukan	
pada	aktivitas	mengajar	guru).	

DO	



•  Seluruh	 pihak	 yang	 terlibat	 dalam	 aktivitas	
pengamatan	melakukan	refleksi	untuk:	

•  Dalam	tahap	refleksi	ini	tidak	untuk	mengomentari	
aktivitas	 guru,	 melainkan	 hasil	 pengamatan	
terhadap	 peri laku	 s iswa	 selama	 proses	
pembelajaran	di	kelas.		

•  Guru	model	akan	dapat	merefleksi	dirinya	sendiri.		

SEE	



Mendesain	kembali	pembelajaran	hasil	
refleksi	.		

REDESIGN	





	لِلناسِ	أَنْفَعُهُمْ	الناسِ	خَيْرُ
	

“Sebaik	Baik	Manusia	Adalah	Yang	Paling	
Bermanfaat	Bagi	Orang	Lain”	



Terima Kasih 

Thank you 

Arigatougozaimasu 
ありがとうございます。 


