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RINGKASA}I
Ditinjau dari segi perubahan kurikulum, pendidikan di Indonesia hingga
perombakan pada kurikulum. Sejarah
mencatat bahwa setiap pergantian kurikulum, banyak sekali masalah yang timbul
dalam dunia pendidikan. Mulai dari kurangnya pematraman guru sebagai ujung
tombak pelaksana kurikulum di lapangan sampai pada kurang representatifirya
kurikulum itu sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang
terjadi di lapangan. Timbulnya polemik tersebut tentunya tidak terlepas dari aspek
kesiapan guru sebagai pelaksana kurikulum di lapangan.
Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan pendampingan bagi para guru terkait
dengan implementasi Kurikulum 2013 di tingkat sekolah atau satuan pendidikan.
Salah aspek dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah pengembangan
perangkat pembelajaran yang mengacu pada kebijakan Kurikulum 2013.
Pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 sering
menjadi keluhan dan permasalahan yang dihadapi guru di lapangan.
Pendampingan pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum
2013 menjadi hal ya*g urgen dilaksanakan, seiring dengan upaya persiapan
sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran
saat ini telatr mengalami beberapa kali

yang dibuat guru akan mempengaruhi keberhasilan implementasi lcurlkulum pada
tataran di kelas. Perangkat pembelajaran merupakan upaya untuk menentukan
kegiatan yang akan dilalcukan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan
harus dimiliki oleh peserta didik.
Khalayak sasaran kegiatan pendampingan pembuatan perangkat
pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 ini adalah para guru MIS Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu ruang kelas MI
Al Fattah, dengan jurnlah khalayak sasaran adalah 20 orang guru. Adapun yang
menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen Jurusan Administrasi
Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Adapun metode
yang digunakan adalah ceramah bervariasi dan latihan. Ceramah bervariasi untuk
menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh
peserta pelatihan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode
ceramah yang dikombinasikan dengan gambar-gambar, animasi, dan display dapat
memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat, dan mudah. Latihan
digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta pendampingan untuk
mempraktikkan pembuatan perangkat pembelajaran (fokus pada rencana
pembelajaran) berbasis Kurikulum 2013.
Hasil kegiatan ini mencakup beberapa komponen yaitu: (1) keberhasilan
jumlah
peserta pendarnpingan yang hadir yakni 20 orang guru dari empat
target
MIS Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; (2) ketercapaian target materi yang
diberikan kepada peserta pendampingan; dan (3) ketercapaian luaran kegiatan
pendampingan ini yakni RPP yang dibuat oleh guru. Manfaat yang diperoleh para
peserta pendampingan adalah dapat memahami latar belakang kebijakan
Kurikulum 2013 Oaik dari segi kebijakan, filosofis, dan tuntutan perkembangan
pendidikan) dan dapat menyusun RPP yang berbasis Kurikulum 2013, dengan
memperhatikan esensi dari pembelajaran Kurilrulum 2013, yakni pembelajaran
dengan pendekatan saintifik, discovery learning, problem based learning, high
order thinking skills, dan authentic assessment.
Kata kunci: Pendampitrgffi, Perangkat Pembelajaran, Kurikulum 2013
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PEI\IDAHT]LUAIt

A.

Analisis Situasi

Kurikulum berasal dari Bahasa Latin, curere (kata kerja) yang kata
bendanya curriculum, mengandung makna: (1) lari cepat, pacum, balapan kereta,

berkuda; (2) satu kali perjalanan tanpa henti; dan (3) jalan kehidupan (Soetopo,

2003:25). Winecoff (2009) mengemukakan bahwa curriculum

is generally

plan developed to facilitate the teaching or learning process under
the direction and guidance of a school, college or university and its staff
deJined as a

members. Kurikulum memegang peran kunci dalam penyelenggaraai pendidikan,

sebab kurikulum berkaitan dengan penentuan

trfr, isi, dan proses

penyelenggara€m pendidikan yang berujung pada standar

kualifftasi lulusan

lembaga pendidikan. Kurikulum merupakan acurn yang menjadi pedoman dalam
penyelenggaraan pendidikan.

Kurikulum merupakan rencana yang dikembangkan untuk mendukung
proses pembelajaran dengan arahan sekolah, akademi, universitas, dan anggota

stafirya. Kurikulum sebagai satu rancangan untuk menyediakan seperangkat
kesempatan belajar agar mencapai tujuan. Sedangkan Oliva (2009:3) berpendapat

curriculum is everything that goes on within the school, including extra-class
activities, guidance, and interpersonal relationships. Kurikulum dalam bidang
pendidikan dimaknai sebagai jangka waktu pendidikan yang ditempuh oleh siswa
untuk memperoleh ijazah. Hamalik (2004) menyatakan kurikulum memuat isi dan

materi pelajaran, merupakan rencana pembelajaran, serta memuat pengalaman

belajar. Hal senada dikemukakan oleh Soetopo (2003:26) yang menyatakan

kurilulum adalah semru pengalaman aktual yang dimiliki siswa di

bawah

pengarahan sekolah.

Pendidikan harus mengetahui dan mengembangkan potensi yang dimiliki

siswa yang beragam. Kurikulum pendidikan memiliki tugas mengembangkan
potensi manusia secara maksimal yang terhimpun dalam jasmani dan rohani
(Gunawan, 20ll,32). Kurikulum yang dirancang harus dapat mengembangkan

potensi siswa. Kurikulum melalui kegiatan pembelajaran diharapkan
Saylor dan
menggabungkan keseluruhan potensi yang dimiliki oleh siswa'
yang
Alexander menyatakan kurikulum bukan hanya menyangkut matapelajaran
memengaruhi
harus dipelajari tetapi menyangkut seluruh usaha sekolah untuk
sekolah asalkan
siswa belajar baik di dalam maupun di luar kelas bahkan di luar

(Saud,2008:l0l)'
kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab guru
Berdasarkan uraian di atas disimpulkan kurikulum adalah seperangkat
cara yang
rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta

Isi kurikulum
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
tujuan
merupakan susunan dan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai
(2006:iii)
penyelenggar€urn satuan pendidikan yang bersangkutan. Mulyasa
jadi, dalam hal
menyatakan bahwa lcurikulum bukan sesuatu yang bersifat sEkali

ini lrurikulum harus bersifat fleksibel dan dinamis. Kedinamisan dan fleksibilitas
kurikulum merupakan tuntutan zaman yang tidak bisa dihiadari' Perbaikan
untuk
terhadap lcurikulum merupakan salatr satu langkah yang harus dilakukan
inovasi
mewujudkan perbaikan kualitas pendidikan. Saud (2008:87) menyatakan

kurikulum merupakan salah satu faktor penentu perbaikan kualitas pendidikan'
jika tidak terdapat
Kemajuan pendidikan tidak akan dapat diukur secara pasti
inovasi di bidang kurikulum.

Ditinjau dari segi perubahan kurikulum, pendidikan di Indonesia hingga
Hidayat dan
saat ini telah mengalami beberapa kali perombakan pada kurikulum'
Machali (2013:3) menyatakan kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia
yakni: Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968'

Kurikulum lgl4,Kurikulum

1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (Kurikulum

(Kurikulum 2006),
Berbasis Kompetensi), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
pergantian
dan sekarang Kurikulum 2013 (K13). Sejarah mencatat bahwa setiap

kurikulum, banyak sekati masalah yang timbul dalam dunia pendidikan' Mulai
di
dari kurangnya pemahaman guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum
dalam
lapangan sampai pada kurang representatifuya kurikulum itu sendiri
Timbulnya
menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang terjadi di lapangan'

polemik tersebut tentunya tidak terlepas dari aspek kesiapan ggru
pelaksana kurikulum di laPangan.

sebagai

Saud (2008:87) menegaskan bahwa maju mundurnya pendidikan
bergantung pada sejauh mana pemaharnan guru terhadap tugasnya

di sekolatr

termasuk pematraman terhadap kurikulum. Masalah inovasi kurikulum terkait
dengan azas relevansi seperti epistimologis, psikologis, dan sosial. Bertitik tolak

dari penjelasan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa

implementasi

Kurikulum 2013 akan menghadapi masalah yang sama dengan kurikulumkurikulum sebelumnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
160 Tahun 2014 tentang Pemberlalcukan Kurikulum Tahun 2006 dzr Kurikulum
2013 yang mengamanatkan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran
2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum 2006 mulai semester kedua tahun

pelafuan 201412015; dan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah
dapat melaksanakan Kurikulum 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran

2019DA20.
Oleh sebab itu perlu adanya kegiatan pendampingan bagi pala guru terkait
dengan implementasi Kurikulum 2013 di tingkat sekolah atau satuan pendidikan.

Salah aspek dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah pengembangan
perangkat pembelajaran yang mengacu pada kebijakan Kurikulum 20L3.
Pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 sering

menjadi keluhan dan permasalahan yang dihadapi guru

di

lapangan.

Pendampingan pengembangan perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum

2013 menjadi hal yang urgen dilaksanakan, seiring dengan upaya persiapan
sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran
yang dibuat guru akan memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum pada
tataran

di kelas. Perangkat pembelajaran

merupakan upaya untuk menenfukan

kegiatan yang akan dilalmkan dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan
harus

dimiliki oleh peserta didik.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, madrasah ibtidaiyah swasta (MIS)

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang saat ini belum menerapkan Kurikulum

2013 perlu adanya wawasan lebih terhadap implementasi yang bersifat
operasional lcurikulum tersebut. Oleh sebab itu, tepat jika Jurusan Administrasi

Pendidikan Fakultas

Ilmu

Pendidikan melaksanakan

pendampingan

pengembangan perangkat pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013

melalui program pengabdian kepada masyarakat. Terutama berkaitan dengan
pembuatan rencana pembelajaran

dan

pengembangan indikator dalart

pembelajaran.

B.

Permasalahan Mitra
Berdasarkan hasil studi pendatruluan kepada salah satu guru

MIS di

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang diketatrui batrwa pam guru belum begitu

memahami tentang konsep

dali Ktrikulum 2013, pembuatan

rencana

pembelajaran, pengembangan indikator pembelajaran, dan pendekatan saintifik

dalam pembelajaran. Pemahaman terhadap berbagai konsep tersebut sangat
krusial sebagai upaya persiapan implementasi Kurikulum 2013. Para guru
disibukkan dgngan formalitas berkas-berkas yang dituntut, sehingga kurang
memperhatikan proses pembelajaran di kelas, seperti melaksanakan pendekatan

saintifik dalam pembelajaran atau menerapkan model-model pembelajaran saat
mengajar. Para guru disibukkan dengan rutinitas yang ktnang sekali menunjang
guru dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran inquiri,
dan berbasis masalatr.

Selain

itu para guru lazim meftNa kurang cukup ketersediaan alokasi

waktu dibandingkan materi yang harus disampaikan kepada siswa. Guru merasa
kesulitan untuk mengatur alokasi waktu pembelajaran agar tepat sesuai dengan
yang dibutuhkan jika dibanding dengan padatnya materi yang harus diberikan

kepada siswa. Sehingga guru perlu memahami cara mengelola kegiatan
pembelajaran agar alokasi waktu yang tersedia dapat secara optimal mendukung
pencapaian kompetensi yang diharapkan.

BAB

II

TARGET DAI\I LUARAN

A- Target
Adapun target dalam program pengabdian masyarakat ini adalah para guru

MIS Kecarnatan Lowokwaru Kota Malang agr mendapatkan wawasan lebih
tentang implementasi Kurikulum 2013, pembuatan rencana pembelajaran, dan
pembelajaran yaog menyenangkan, serta pendekatan saintifik.

B.

Luaran.
Luaran dari program pengaMiarl kepada masyarakat

ini

adalah berupa

rcncana pelaksanaan pembelajaran berbasis Kurikultrm 2013 yang dibuat oleh
guru.

BAB III
METODE PELAKSAI\IAAI\

A.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaftrl kegiatan pendampingan pembuatan perangkat
pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 ini adalah para guru MIS Kecamatan
Lowokwaru Kota Malang. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di salah satu
ruang kelas MI

Al Fattah,

dengan jumlatr khalayak sasaran adalah 20 orang guru.

Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah para dosen Jurusan
Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

B.

Metode Kegiatan

Guna menyelesaikan masalah seperti yang diuraikan pada
permasalahan

mifa (Bab I), agar pendampingan

subbab

bedalan dengan lancar, maka

sebagai alternatif penyelesaian masalah adalah pendampingan dilaksanakan
dengan pendekatan klasikal dan individu. Pendekatan klasikal dilaksanakan pada
penyampaian materi (teoritis) tentang latar belakang Kurikulum 2013, pembuatan
rencana pembelajaran, dan pendekatan saintifik, serta materi lain yang relevan.

Pendekatan individual dilakukan pada saat guru diberi kesempatan membuat
perangkat pembelajaran (fokus pada rencana pembelajaran) dan berkonsultasi
dengan para narasumber.

Adapun metode yang digunakan adalah ceramah bervariasi dan latihan.
Ceramah bervariasi untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk

dimengerti dan dikuasai oleh peserta pelatihan. Penggunaan metode ini dengan
pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan gambargambar, animasi, video, dan display dapat memberikan materi yang relatif banyak

secara padat, cepat, dan mudah. Setiap sesi peserta dapat menyampaikan
permasalahan yang dihadapi dan bersama-sama para peseria mengemukakan
gagasan dan saran guna menyelesaikan masalah yang dialami tersebut (analisis
kasus). Latihan digunakan untuk memberikan tugas kepada peserta pendampingan

untuk mempraktikkan pembuatan perangkat pembelajaran (fokus pada rencana
pembelajaran) berbasis Kurikulum 2013 .

BAB TV

KELAYAKAIT PBRGI]RUAI{ TINGGI

A.

Faktor Pendukung
Kegiatan pendampingan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis
2013 ini sangat relevan dengan bidang manajemen pendidikan yang

Kurikulum

didalamnya terdapat substansi manajemen kurikulum dan pembelajaran'
Kepakaran yang diperlukan dalam penyelesaian permasalalran yang dihadapi

mitra relevan dengan bidang manajemen kurikulum dan pembelajaran'
Manajemen kurikulum dan pembelajaran yang di dalamnya membahas tentang
kurikulum dan mengelola kelas relevan dengan permasalahan mitra. Hal'ini
didukung juga dengan narasumber yang memiliki kompetensi tentang manajemen

kurikulum dan pembelajaran, baik dalam tataran teoritis dan praktis di lapangan.

B. Jenis Kepakaran

ysng Diperlukan

Jika ntenelaah permasalahan mitra seperti yang diuraikan pada subbab
permasalahan mitra (Bab I), maka jenis kepakaran yang diperlukan dalam
menyelesaikan permasalahan mitra adalatr manajemen kurikulum, taksonomi
pembelajaran (pengembangan indikator pembelajara), dan pembelajaran saintifik.

BAB V

HASIL KEGIATANT

A.

Jadwal Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di salatr satu ruang kelas MI Al

Fattah yang beralamat

di Jalan Candi Telagawangi 39 Mojolangu Lowokwaru

Kota Malang. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang guru yang berasal dari empat
MIS di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yakni: 5 orang guru dari MIS
Hidayatul Mubtadiin; 5 orang guru dari MIS

Yaspuri; dan

5

Al

Fattah; 5 orang guru dari MIS

orang guru dari MIS Wimusaha

Al

Arafatr. Adapun jadwal

kegiatan seperti ditampiikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan
Kegiatan / Materi

Ilari / Pukul

Pemateri / Penanggung
Jawab

Sabtu, 17 Ohober 2015

- 07.30
07.30 - 08.00

07.00

Resistrasi oeserta
Pembukaan

08.00

-

09.30

Memahami Kebijakan Kurikulum 2013

09.30

-

10.30

10.30

-

12.00

Keoemimpinan Pembelai aran
Memahami Standar Kompetensi Lulusan
(SKL), Kompetensi Inti (KI), dan
Komoetensi Dasar (KD)

- 13.00
13.00 - 14.00
12.00

14.00

-

15.00

1s.00

-

r6.00

lshoma
Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelaiaran
Implementasi Pembelajaran Tematik

Temadu
Pendekatan Pembelajaran Saintifik

Panitia oihak sekolah
Kepala MI Al Fattah Kota
Malans
Prof. Dr. H. Hendyat
Soetopo. M.Pd
Dr. H. lmron Arifin, M.Pd
Desi Eri Kusumaningrum,
s.Pd., M.Pd
Panitia oeserta
Desi Eri Kusumaningrum,
S.Pd.. M.Pd
lmam Gunawan, S.Pd.,
M.Pd
lmam Gunawan, S.Pd.,
M.Pd

Sabtu,31 Oktober 2015
08.00

-

09.00

Discovery Learning

09.00

-

10.00

Problem Based Learning

10.00

-

I 1.00

High Order Thinking Skills

11.00

-

12.00

Authentic Assessmenl

Desi Eri Kusumaningrum,
S.Pd., M.Pd
Imam Gunawan, S.Pd.,
M.Pd
Desi Eri Kusumaningrum,
s.Pd.- M.Pd
Imam Gunawan, S.Pd.,
M.Pd

HLari

13.00 -

13.00

-

16.00

12.00

1s.30

B.

15.30

Pemateri / Penanggung
Jawab

Kegiatan / Materi

lPukul

Ishoma
Pendampingan pengembangan perangkat
nembelaiaran berbasis Kurikulum 20 I 3

Panitia, peserta
Tim Dosen
Kepala MI

Penutupan

Al Fattah Kota

Malans

Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan

ini

dilaksanakan secara bertahap selama dua hari. Pertemuan

pertama peserta diberikan materi tentang: (1) memahami kebijakan Kurikulum
2013: (2) kepemimpinan pembelajaran; (3) memahami standar kompetensi lulusan

(SKL), kompetensi inti (KI), dan kompetensi dasar (KD); (4) penyusunan rencana
pelaksanaan pembelajaran; (5) implementasi pembelajaran tematik terpadu; dan

(6) pendekatan pembelajaran saintifik. Materi pada pertemuim pertarna ini masih
bersifat konseptual tentang kebijakan Kurikulum 2013 dan pengetatruan dasar

yang digunakan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Metode yang digunakan ialah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan analisis masalah
(analisis kasus). Analisis masalah ini terutama masalah yang dihadapi oleh guru di

sekolahnya masing-masing dalam rangka persiapan implementasi Kurikulum
2013.
Pertanyaan yang diajukan oleh guru diantaranya adalatr: (1) perbedaan

Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya" yakni Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP)

dan Kurikulum Berbasis Kompetensi); (2)

cara

menyelesaikan masalah siswa ketika ia ketinggalan pelajaran karena berbagai hal,

misalnya sakit atau

rjin tidak mengikuti pelajara; (3) cata melaksanakan

pembelajaran saintifik pada matapelajaran; (4) cara mengembangkan indikator
pembelajaran pada rencana pembelajaran; (5) cara menyusun instrumen penilaian

yang baik; dan (6) cara menyusun rubrik penilaian. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut dibahas dengan para guru dan pemateri, sehingga menambah
pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi guru.
Pertemuzul kedua peserta diberikan materi tentang:

(l)

discovery learning;

(2) problem based learning; (3) hish order thinking skills; dan (4) authentic
assessment Materi pada pertemuan kedua

ini

sudah bersifat operatif yang

nantinya digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran dan juga dalam

menyusun RPP. Metode yang digunakan ialatr ceramah, diskusi, tanya jawab, dan
analisis masalah. Pemateri pada pertemuan kedua ini menampilkan berbagai video

yang terkait dengan penerapan Kurikulum 2013, yakni cara mengajar yang
disukai oleh anak; pembelajaran yang mengacu pada konsep high order thinking

skills; pembelajaran yang menerapkan discovery learning dan problem based
learning; dan penyakit guru pada Kurikulum 2013.

Pertanyaan yang diajukan oleh guru diantaranya adalatr:

(l)

cara

melaksanakan pembelajaran yang menerapkan high order thinking skills pada

siswa kelas rendah; Q) cara mengalokasi waktu agar pelaksanaat pembelajaran
yang discovery learning dm problem based learning tepat sesuai dengan jam
pelajaran yang tersedia; (3) pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas
siswa; dan (a) penilaian yang menunjang krcativitas siswa. Ada jeda waktu dua

minggu antara pertemuan pertama dan kedua yang digUnakan gwu untuk
menyusun RPP, dan pada pertemuan kedua RPP yang telah disusun akan
dipresentasikan pada sesi diskusi. Setiap MIS diwakili oleh satu guru untuk
mempresentasikan RPP yang telah disusun sebelumnya. Guru

lain

dapat

memberikan saran atau masukan terhadap RPP tersebut. Sesi ini juga merupakan

sesi pendampingan yang diberikan kepada guru oleh pemateri (dosen) terkait
dengan produk RPP yang dibuat guru. Adapun RPP yang telatr dibuat guru
berdasarkan hasil revisi dari saran atau masukan dari guru lain dan pemateri
(dosen) pada Lampiran 5.

C. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Hasil kegiatan ini mencakup beberapa komponen yaitu:

(l)

keberhasilan

target jumlah peserta pendampingan yang hadir yakni 20 orang guru dari empat

MIS Kecamatan Lowokwaru Kota Malang; (2) ketercapaian target materi yang
diberikan kepada peserta pendampingan; dan (3) ketercapaian luaran kegiatan
pendampingan

ini yakni RPP yang dibuat oleh guru. Berdasarkan hasil kegiatan

tersebut menunjultkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni
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di MIS Kecamatan

Lowokwaru Kota Malang dapat dinyatakan berhasil atau

sukses. Kemampuan peserta pendampingan yang dari awal memang sekolah

belum menerapkan Kurikulum 2013, sekarang bertambah wawasan

dan

kompetensinya, terutama terkait dengan pembuatan RPP yang berbasis Kurikulum
2013 dan cara mengelola pembelajaran di kelas.

Berdasarkan hasil refleksi yang dilalrukan pemateri (dosen), peserta
memperoleh informasi yang baik tentang latar perubahan kurikulum dan substansi

Kurikulum 2013, terutama dalam hal strategi mengelola Kurikulum 2013 di
tingkat sekolah dan kelas (manajemen kurikulum dan pembelajaran). Peserta
memahami konsep penilaian Kurikulum 2013 dengan benar sesuai dengan
masing-masing kompetensi inti (KI), yakni KI-I, KI-2, KI-3, dan KI-4. [ndikator
keberhasilan lain yaitu antusiasme para guru pada saat kegiatan pendampingan
berlangsung. Para guru antusias menyampaikan pertanyaan, masalah yang

dihada|,i terkait dengan persiapan implemenksi Kurikulum 2013

di

sekolah

masing-masing, dan bertukar pendapat, ide, serta gagasan untuk me:ryelesaikan
permasalahan tersebut.

Manfaat yang diperoleh para peserta pendampingan adalatr

dapat

memahami latar belakang kebijakan Kurikulum 2013 (baik dari segi kebijakan,
filosofis, dan luntutan perkembangan pendidikan) dan dapat menyusun RPP yang

berbasis Kurikulum 2013, dengan memperhatikan esensi dari pembelajaran

Kurikulum 2013, yalari pembelajaran dengan pendekatan saintifik, discovery
learning, problem based learning, high order thinking skills, dan authentic
assessment Semua peserta masih berkeinginan untuk menindaklanjuti hasil
pendampingan

ini, baik melalui kegiatan pendampingan lanjutan yang lebih

operasional maupun semangat unttrk menerapkannya pada tingkat sekolah,
melalui kegiatan awal sosialisasi hasil pendampingan kepada kolega di sekolah
ada lingkup yayasan penyelenggara pendidikan yang sama. Terkait dengan hal
tersebut, para guru berharap kepada pemateri (dosen) ada kegiatan pendampingan

selanjutnya yang fokus pada strategi dan model pembelajaran yang efektif
diterapkan dalam kegiatan pembelaj aran.

.
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