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KATA	PENGANTAR	
	
Guru	Penggerak	merupakan	episode	kelima	dari	rangkaian	kebijakan	Merdeka	Belajar	

yang	 diluncurkan	 Kementerian	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 (Kemendikbud)	 dan	

dijalankan	melalui	 Direktorat	 Jenderal	 Guru	 dan	 Tenaga	 Kependidikan	 (Ditjen	 GTK).	

Program	Guru	Penggerak	 ini	bertujuan	untuk	menyiapkan	para	pemimpin	pendidikan	

Indonesia	masa	depan,	yang	mampu	mendorong	tumbuh	kembang	murid	secara	holistik;	

aktif	 dan	 proaktif	 dalam	 mengembangkan	 guru	 di	 sekitarnya	 untuk	

mengimplementasikan	 pembelajaran	 yang	 berpusat	 kepada	 murid;	 serta	 menjadi	

teladan	dan	agen	transformasi	ekosistem	pendidikan	untuk	mewujudkan	profil	Pelajar	

Pancasila.	 Untuk	 mendukung	 tercapainya	 tujuan	 itu,	 Program	 Pendidikan	 Guru	

Penggerak	 (PPGP)	 dijalankan	 dengan	 menekankan	 pada	 kompetensi	 kepemimpinan	

pembelajaran	 (instructional	 leadership)	 yang	 mencakup	 komunitas	 praktik,	

pembelajaran	 sosial	 dan	 emosional,	 pembelajaran	 berdiferensiasi	 yang	 sesuai	

perkembangan	murid,	dan	kompetensi	lain	dalam	pengembangan	diri	dan	sekolah.		

Dalam	rangka	mendukung	PPGP	dimaksud	perlu	adanya	pendamping	guru	penggerak.	

Untuk	mewujudkan	pendamping	guru	penggerak	yang	memiliki	kompetensi	sesuai	yang	

diharapkan,	 maka	 pendamping	 tersebut	 perlu	 dibekali	 dengan	 materi-materi	 yang	

esesial.	Materi	tersebut	terangkum	dalam	6	modul,	yang	terdiri	atas:	1)	Pendampingan	

Guru	 Penggerak	 dan	 Masa	 Depan	 Indonesia,	 2)	 Pendidikan	 yang	 Memerdekakan,	 3)	

Kepemimpinan	Menuju	Transformasi	Pendidikan,	4)	Pemberdayaan	Komunikasi	dalam	

Peranan	 Pendamping,	 5)	 Coaching,	 dan	 6)	 Refleksi	 Pembelajaran	 Pendamping	 Calon	

Guru	Penggerak.		Keseluruhan	materi	ajar	tersebut	itu	diramu	dalam	siklus	MERRDEKA,	

yang	diawali	dengan	Mulai	dari	Diri,	lalu	dilanjutkan	dengan	Eksplorasi	Konsep;	Ruang	

Kolaborasi;	 Refleksi	 Terbimbing;	 Demonstrasi	 Kontekstual;	 Elaborasi	 Pemahaman;	

Koneksi	Antarmateri;	dan	ditutup	dengan	Aksi	Nyata.			

Buku	pegangan	fasilitator	guru	penggerak	ini	memuat	langkah-langkah	pendampingan	

kepada	calon	guru	penggerak.	
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Kami	mengucapkan	terima	kasih	dan	penghargaan	yang	setinggi-tingginya	kepada	tim	

penyusun	dan	berbagai	pihak	yang	telah	bekerja	keras	dan	berkontribusi	positif	untuk	

menyelesaikan	 buku	 pegangan	 ini.	 Semoga	 Allah	 Yang	 Mahakuasa	 senantiasa	

memberkati	upaya	yang	kita	lakukan	demi	pendidikan	Indonesia.	Aamiin.	

	

Jakarta,	Agustus	2020	

Direktur	Jenderal	Guru	dan	Tenaga	
Kependidikan,	

	

	

Iwan	Syahril	
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BAB	I	
PENDAHULUAN	

	

A. Latar	Belakang	
Dalam	Rencana	 Pembangunan	 Jangka	Menengah	Nasional	 (RPJMN)	 tahun	 2019-2024	

salah	 satu	 visi	 Pemerintah	Republik	 Indonesia	berfokus	pada	pengembangan	Sumber	

Daya	Manusia	(SDM)	melalui	peningkatan	kualitas	pendidikan	dan	manajemen	talenta.	

Visi	 tersebut	terkait	 langsung	dengan	tugas	Kementerian	Pendidikan	dan	Kebudayaan	

(Kemendikbud)	 sebagai	 penyelenggara	 pemerintahan	 di	 bidang	 pendidikan	 dan	

kebudayaan.	

	
Untuk	 mewujudkan	 peningkatan	 kualitas	 pendidikan	 dan	 manajemen	 talenta,	

Kemendikbud	mengembangkan	rangkaian	kebijakan	Merdeka	Belajar	pada	tahun	2019.	

Kebijakan	 ini	 dicetuskan	 sebagai	 langkah	 awal	 melakukan	 lompatan	 di	 bidang	

pendidikan.	Tujuannya	adalah	mengubah	pola	pikir	publik	dan	pemangku	kepentingan	

pendidikan	 menjadi	 komunitas	 penggerak	 pendidikan.	 Filosofi	 “Merdeka	 Belajar”	

disarikan	dari	asas	penciptaan	manusia	yang	merdeka	memilih	jalan	hidupnya	dengan	

bekal	akal,	hati,	dan	jasad	sebagai	anugerah	Tuhan	Yang	Maha	Kuasa.	Dengan	demikian,	

merdeka	 belajar	 dimaknai	 kemerdekaan	 belajar	 yang	 memberikan	 kesempatan	 bagi	

peserta	 didik	 untuk	 belajar	 senyaman	mungkin	 dalam	 suasana	 bahagia	 tanpa	 adanya	

rasa	tertekan.	

	
Sebagai	rangkaian	kebijakan	Merdeka	Belajar,	Kemendikbud	telah	mengeluarkan	empat	

paket	kebijakan,	yang	pada	tahap	pertama	meliputi:		

1. Ujian	 Sekolah	Berstandar	Nasional	 diganti	 asesmen	yang	diselenggarakan	oleh	

satuan	pendidikan.	Hal	ini	berimplikasi	pada	guru	dan	satuan	pendidikan	lebih	merdeka	

dalam	menilai	belajar	peserta	didik.	

2. Ujian	Nasional	tahun	2021	diubah	menjadi	Asesmen	Kompetensi	Minimum	dan	

Survei	Karakter	yang	meniscayakan	penyesuaian	tata	kelola	penilaian	pembelajaran	di	

level	satuan	pendidikan	maupun	pada	level	nasional.	

3. Penyederhanaan	 Rencana	 Pelaksanaan	 Pembelajaran	 (RPP)	 yang	 berimplikasi	
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pada	 kebebasan	 guru	 untuk	 dapat	memilih,	membuat,	 dan	menggunakan	 format	 RPP	

secara	 efisien	 dan	 efektif	 sehingga	 guru	 memiliki	 banyak	 waktu	 untuk	 mengelola	

pembelajaran.	

4. Penerimaan	 Peserta	 Didik	 Baru	 (PPDB)	 yang	 lebih	 fleksibel	 untuk	

mengakomodasi	ketimpangan	akses	dan	kualitas	di	berbagai	daerah.	

	

Keempat	 kebijakan	 tersebut	 tentu	 saja	 belum	 cukup	 untuk	menghasilkan	manusia	

unggul	melalui	pendidikan.	Hal	krusial	yang	mendasar	untuk	segera	dilakukan	adalah	

mewujudkan	tersedianya	guru	Indonesia	yang	berdaya	dan	memberdayakan.		

	

Guru	 Indonesia	 yang	 diharapkan	 tersebut	 mencirikan	 lima	 karakter	 yaitu	 berjiwa	

nasionalisme	Indonesia,	bernalar,	pembelajar,	profesional,	dan	berorientasi	pada	peserta	

didik.	Berbagai	kebijakan	dan	program	sedang	diupayakan	untuk	hal	 tersebut	dengan	

melibatkan	 berbagai	 pihak	 menjadi	 satu	 ekosistem	 pendidikan	 yang	 bergerak	 dan	

bersinergi	dalam	satu	pola	pikir	yang	sama	antara	masyarakat,	satuan	pendidikan,	dan	

pemangku	kebijakan.	

	

Program	 tersebut	 dinamakan	 Pendidikan	 Guru	 Penggerak	 (PGP)	 yang	 sejatinya	

mengembangkan	pengalaman	pembelajaran	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	guru	sebagai	

bagian	dari	Kebijakan	Merdeka	Belajar	melalui	 pendidikan	 guru.	Untuk	mendapatkan	

hasil	 yang	 maksimal	 dari	 pengembangan	 pengalaman	 guru	 maka	 diperlukan	

pembimbingan	 dalam	 bentuk	 pendampingan	 individu	 kepada	 guru	 penggerak.	

Pendampingan	 individu	 adalah	 proses	 coaching	 dan	mentoring	 pendamping	 kepada	

Calon	Guru	Penggerak.	

	

Berdasarkan	 hal	 tersebut	 maka	 perlu	 kiranya	 disusun	 buku	 pengangan	 fasilitator	

sebagai	 acuan	dalam	memfasilitasi	 calon	 guru	penggerak.	Buku	pegangan	 ini	 disusun	

sebagai	acuan	implementasi	agar	fasilitasi	dapat	berjalan	dengan	baik.	

	 	



	

3	
	

B. Peran	Fasilitator	dalam	Pendidikan	Guru	Penggerak	
Dalam	proses	 Pendidikan	 Guru	 Penggerak,	 fasilitator	 berperan	 sebagai	 teman	 belajar	

dalam	pembelajaran	daring	yang	dialami	Calon	Guru	Penggerak,	yakni:	

1. Fasilitator	 menjadi	 pemandu	 diskusi	 dan	 pembelajaran	 dalam	 sesi	 sinkron	

(tatap	maya)	dalam	alur:	

a. Eksplorasi	Konsep	(selain	modul	1.1	dan	1.2)	

b. Ruang	Kolaborasi	

c. Refleksi	Terbimbing	

d. Elaborasi	Pemahaman	(hanya	modul	1.2)	

2. Memberi	 umpan	 balik	 yang	 bermakna	 untuk	 tugas-tugas	 dan	 proses	 belajar	

Calon	Guru	Penggerak,	baik	secara	individu	maupun	kelompok	

3. Memberikan	 penilaian	menggunakan	 rubrik	 yang	 sudah	 ada	 terhadap	 proses	

belajar	Calon	Guru	Penggerak	dengan	komponen:	

a. Keaktifan	Calon	Guru	Penggerak	dalam	 forum	diskusi,	 baik	di	 sesi	 sinkron	

(tatap	maya)	maupun	sesi	asinkron	(dalam	forum	diskusi	LMS	–	alur	Ruang	

Kolaborasi	Mandiri)	

b. Penugasan	mandiri	bagian	alur	Demonstrasi	Kontekstual	

c. Penugasan	kelompok	bagian	alur	Ruang	Kolaborasi		

d. Mengecek	 kelengkapan	 portfolio	 Calon	 Guru	 Penggerak	 bagian	 alur	 Aksi	

Nyata	

4. Melakukan	koordinasi	dengan	PPPPTK	penanggung	jawab	

5. Melakukan	koordinasi	dengan	Pendamping	Calon	Guru	Penggerak	melalui	Jurnal	

Komunikasi	di	LMS	

6. Membuat	laporan	kerja	Fasilitator	
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C. Tujuan	
Fasilitasi	oleh	fasilitator	bertujuan	untuk	membantu	Calon	Guru	Penggerak	memahami	

materi	sehingga	Calon	Guru	Penggerak	mampu:	

1. mengembangkan	 	 diri	 sendiri	 dan	 juga	 guru	 	 lain	 	 dengan	 cara	 melakukan	

refleksi,		berbagi,		dan	kolaborasi;	

2. memiliki	kematangan	moral,	emosional,	dan	spiritual	untuk	berperilaku	sesuai	

kode	etik;	

3. merencanakan,		menjalankan,		merefleksikan,		dan		mengevaluasi	pembelajaran	

yang	berpusat	pada	peserta	didik	dengan	melibatkan	orang	tua;	

D. Penilaian	Kelompok	dan	Mandiri	Paket	Modul	1	

1. Modul	1.1:	Refleksi	Filosofis	Pendidikan	Nasional	–	Ki	Hadjar	Dewantara	
a. Ruang	Kolaborasi	
NO	 	 Penugasan	 Upload	

Tugas	
Batas	Waktu	Pengerjaan	

1	 1. 	 2. Mengembangkan	sebuah	kerangka	
pembelajaran	sesuai	dengan	pemikiran	KHD	
yang	dapat	diimplementasikan	pada	konteks	
lokal	(budaya)	daerah	asal	Anda.		

3. Sesi	tatap	maya,	kelompok	CGP	akan	
menyampaikannya	kepada	pihak	keluarga.	

4. Penugasan	pada	masing-masing	kelompok	
untuk	mendiskusikan		
a. Apa	hal-hal	positif	yang	telah	anda	pelajari	
dari	pemikiran	KHD	yang	juga	anda	lihat	
pada	budaya	di	daerah	Anda?	

b. Sepakati	satu	hal	positif	dari	pemikiran	
KHD	yang	dapat	diterapkan	di	kelas/	
sekolah	Anda.		

LMS	 Tenggat	waktu	adalah	2	
(dua)	hari	setelah	
penugasan	Ruang	
Kolaborasi	
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Tabel	1.	Rubrik	Presentasi	Prinsip	Pembelajaran	berdasarkan	pemikiran	Kihajar	
Dewantara	(Ruang	Kolaborasi)	

Aspek	 Kriteria	Penilaian	 Skala	

1	
(kurang)	

2	
(cukup)	

3	
(baik)	

4	
(sangat	baik)	

ISI	 1. memaparkan	penerapan	
ide/gagasan	sesuai	dengan	
pemikiran	KHD	

ISI	yang	
disampaika
n	memenuhi	
1	dari	4	
kriteria	

ISI	yang	
disampaika
n	memenuhi	
2	dari	4	
kriteria	

ISI	yang	
disampaikan	
memenuhi	3	
dari	4	kriteria	

ISI	yang	
disampaikan	
memenuhi	4	
dari	4	kriteria	

2. menyampaikan	alasan	yang	
kontekstual	mengenai	
penerapan	ide/gagasan	sesuai	
dengan	pemikiran	KHD	

a.	memberikan	1	contoh	
ide/gagasan	penerapan	
pemikiran	KHD	secara	
kontekstual	

b. menyampaikan	tantangan	
yang	mungkin	akan	terjadi	
dan	bagaimana	solusi	
penerapan	pemikiran	KHD	
sesuai	dengan	konteks	kelas	
dan	sekolah	

Penya
mpaia
n	

Materi	

1. menggunakan	kaidah	Bahasa	
Indonesia	yang	tepat	(ejaan,	
SPOK)	

Penyampaia
n	Materi	
yang	
disampaika
n	memenuhi	
1	dari	4	
kriteria	

Penyampaia
n	Materi	
yang	
disampaika
n	memenuhi	
2	dari	4	
kriteria	

Penyampaian	
materi	yang	
disampaikan	
memenuhi	3	
dari	4	kriteria	

Penyampaian	
Materi	yang	
disampaikan	
memenuhi	4	
dari	4	kriteria	2. menyampaikan	pesan	secara	

terstruktur	dan	sistematis	
(alur	materi	mudah	
dipahami)	

a.	menyampaikan	contoh	
kontekstual	penerapan	di	
kelas	dan	sekolah	

b.	mendemonstrasikan	citra	diri	
CGP	sebagai	pembelajar	yang	
lugas	dan	kontekstual	melalui	
kerja	kelompok	dan	hasil	
diskusi	kelompok	

Umpan	balik	dari	fasilitator:	
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_	
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_	
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_	
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b. Demonstrasi	Kontesktual	

NO	 Penugasan	 Upload	
Tugas	

Batas	Waktu	
Pengerjaan	

1	 Buatlah	satu	karya	teks	atau	verbal	atau	visual	(video	
pendek/komik/lagu/puisi/poster/infografis)	untuk	
menggambarkan	pengetahuan	dan	pemahaman	Anda	
mengenai	pemikiran	filosofis	KHD	dalam	konteks	
Anda	sebagai	guru,	interaksi	dengan	murid	dan	
warga	sekolah.	
	

LMS	 Sesuai	dengan	batas	
waktu	yang	telah	
ditetapkan	pada	LMS	

 

 

Tabel	2.	Rubrik	Hasil	Karya	Demonstrasi	Kontekstual	Pemikiran	KHD	

Aspek	 Kriteria	Penilaian	 Skala	

1	
(kurang)	

2	
(cukup)	

3	
(baik)	

4	
(sangat	
baik)	

ISI	 1. menjelaskan	1	ide/gagasan	
sesuai	dengan	pemikiran	KHD	

ISI	yang	
disampai
kan	
memenuh
i	1	dari	4	
kriteria	

ISI	yang	
disampai
kan	
memenu
hi	2	dari	
4	kriteria	

ISI	yang	
disampai
kan	
memenuh
i	3	dari	4	
kriteria	

ISI	yang	
disampaik
an	
memenuhi	
4	dari	4	
kriteria	

2. menyampaikan	pesan	yang	
mudah	dipahami	dan	
diterapkan	pada	konteks	lokal	

a.	mendemonstrasikan	secara	
kontekstual	ide/gagasan	yang	
sesuai	dengan	pemikiran	KHD	

a. merefleksikan	pemikiran	KHD	
dan	relevansinya	dengan	
Pendidikan	di	daerah	asal	

Penyamp
aian	
Materi	

1. menggunakan	kaidah	Bahasa	
Indonesia	yang	tepat	(SPOK,	
tanda	baca,	ejaan)	

Penyamp
aian	
Materi	
yang	
disampai
kan	
memenuh
i	1	dari	4	
kriteria	

Penyamp
aian	
Materi	
yang	
disampai
kan	
memenu
hi	2	dari	
4	kriteria	

Penyamp
aian	
Materi		ya
ng	
disampai
kan	
memenuh
i	3	dari	4	
kriteria	

Penyampai
an	Materi	
yang	
disampaik
an	
memenuhi	
4	dari	4	
kriteria	

2. menyampaikan	pesan	secara	
terstruktur	dan		sistematis	(alur	
materi	mudah	dipahami)	

a.	menggunakan	
teks/verbal/visual	(misalnya:	
foto/video/karikatur/komik/i
nfografis/lagu/puisi)		
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b.	mendemonstrasikan	citra	diri	
CGP	secara	lugas	dan	
kontekstual	

Umpan	balik	dari	fasilitator:	
_________________________________________________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________________________________	
_________________________________________________________________________________________________________________________	

	
	

2. Modul	1.2:	Refleksi	Filosofis	Pendidikan	Nasional	–	Ki	Hadjar	Dewantara	
a. Ruang	Kolaborasi	

NO	 Penugasan	 Upload	
Tugas	

Batas	Waktu	
Pengerjaan	

1	 membuat	 rencana	 dalam	 bentuk	 presentasi	 8	 slide	
powerpoint	tentang	sebuah	mini-program	yang	tujuan	
utamanya	 adalah	 untuk	 menumbuhkan	 motivasi	
intrinsik	murid	dalam	menerima	fakta	perbedaan	dan	
keberagaman	di	tengah	masyarakat	agar	tali	persatuan	
di	Indonesia	semakin	kuat.		
	

LMS	 Sesuai	dengan	batas	
waktu	yang	telah	
ditetapkan	di	LMS	
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Tabel	3:	Rubrik	Membuat	Rencana	Mini	Program	

	
	

Umpan	balik	dari	fasilitator: 
_________________________________________________________________________ 
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b. Demonstrasi	Kontekstual:		

 
NO	 Penugasan	 Upload	Tugas	 Batas	Waktu	

Pengerjaan	
1	 membuat	sajian	atas	hasil	pembelajaran	yang	

telah	diperoleh	dengan	meng-intisari-kan	nilai-
nilai	dan	refleksi	masing-masing	atas	
pembelajaran	yang	telah	dilalui	sejauh	ini	ke	
dalam	teks	puisi	dibacakan	atau	syair	lagu	
dinyanyikan.		
	

LMS	 Sesuai	dengan	
batas	waktu	yang	
telah	ditetapkan	
di	LMS	

	
Tabel	4:	Rubrik	Membuat	Rencana	Mini	Program	

	
Umpan	balik	dari	fasilitator:	
_______________________________________________________  
______________________________________________________________________  
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3. Modul	1.3:	Visi	Guru	Penggerak	
a.	Ruang	Kolaborasi	

NO	 Penugasan	 Upload	
Tugas	

Batas	Waktu	
Pengerjaan	

1	 Membuat	refleksi	individu	4P	(rubrik	di	bagian	akhir	
modul	ini)	atas	proses	kolaborasi	yang	telah	kelompok	
Anda	lalui	dalam	menyelesaikan	tugas.	Gunakan	poin-
poin	panduan	(4P)	berikut	untuk	menyusun	refleksi	
Anda:	
a. Peristiwa-peristiwa	apa	saja	yang	terjadi	
b. Perasaan	apa	yang	muncul	saat	proses	pembelajaran	
c. Pembelajaran	apa	saja	yang	didapatkan	
d. Jika	saya	ingin	membuat	perubahan	dengan	konsep	
inkuiri	apresiatif:	apa	saja	yang	perlu	saya	pelajari	
lebih	lanjut?	apa	saja	strategi	yang	dilakukan	untuk	
melaksanakan	perubahan?	

	

LMS	 Sesuai	dengan	

batas	waktu	

yang	telah	

ditetapkan	di	

LMS	

	
Tabel	5:	Rubrksi	Refleksi	Individu	4P	

	
	

Umpan	balik	dari	fasilitator:	_______________________________________________________	
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b.	Demonstrasi	Kontekstual	
NO	 Penugasan	 Upload	Tugas	 Batas	Waktu	

Pengerjaan	
1	 Merekomendasikan	“upacara	bendera	yang	

berpihak	pada	murid	dan	dinantikan	oleh	seluruh	
warga	sekolah.”		
	

-	 Sesuai	dengan	
batas	waktu	yang	
telah	ditetapkan	
di	LMS/dengan	
fasilitator	

	
Tabel	6	:	Rubrik	Rekomendasi	Pelaksanaan	Upacara	Bendera	

	

	
Umpan	balik	dari	fasilitator: 
_______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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4. Modul	1.4:	Budaya	Positif	di	Sekolah  
a. Ruang	Kolaborasi:  

 
NO	 Penugasan	 Upload	Tugas	 Batas	Waktu	

Pengerjaan	
1	 membuat	poster	tentang	Panduan	Interaksi	

Guru	dan	Murid	dalam	Membangun	Budaya	
Positif	di	Sekolah	yang	berisi	3-8	poin	rumusan	
dari	pemahaman	konsep	yang	sudah	dipelajari	
di	sesi	sebelumnya	(Lima	posisi	kontrol	guru,	
kesepakatan	kelas,	disiplin	positif,	budaya	
positif).	
	

LMS	 Sesuai	dengan	

batas	waktu	yang	

telah	ditetapkan	

di	LMS	

 
Tabel	7:	Rubrik	Pembuatan	Poster	

	
Kriteria	 Penilaian	

1	 2	 3	 4	

Konten	
dalam	poster	

Konten	berisi	
materi	yang	tidak	
menggambarkan	
nilai	budaya	
positif.	

Kesimpulan	tidak	
bisa	dipahami	dan	

tidak	bisa	
diaplikasikan.		

Konten	berisi	
materi	yang	
kurang	

menggambarkan	
nilai	budaya	
positif.	

Kesimpulan	sulit	
dipahami	dan	
kurang	bisa	
diaplikasikan.		

	Konten	berisi	
materi	yang	cukup	
menggambarkan	
nilai	budaya	

positif.		Kesimpula
n	memiliki	

argumentasi	yang	
jelas	dan	dapat	
diaplikasikan.		

Konten	berisi	materi	
yang	

menggambarkan	
nilai	budaya	positif	

dengan	kuat.	
Kesimpulan	mudah	
dipahami	dan	

mudah	
dipraktikkan.		

Penampakan	
poster	
(visual)	

Poster	secara	
visual	tidak	sesuai	
dengan	konten	
dan	huruf		tidak	
dapat	dibaca.		

Tampilan	visual	
yang	ditampilkan	
tidak	mendukung	
pemahaman	

akan	
konten.		Huruf	
yang	digunakan	
sulit	dibaca.	

Tampilan	visual	
cukup	efektif	untuk	
membantu	pembaca	

memahami	isi	
poster.		Huruf	yang	
digunakan	dapat	

dibaca.		

Tampilan	poster	
menggambarkan	
konten	secara	
efektif	dan	

memudahkan	
pembaca	untuk	

memahami.		Huruf	
mudah	dibaca.	

Komunikasi	
saat	

presentasi	

Presentasi	tidak	
berkaitan	dengan	
konten	poster.		

Presentasi	
disampaikan	

dengan	monoton	
dan	dengan	
berbelit-belit.	

Presentasi	
disampaikan	dengan	
menarik	namun	

penggunaan	kalimat	
kurang	efektif.	

	Presentasi	
disampaikan	dalam	
bahasa	yang	efektif	
dan	menarik.	

Kolaborasi	
antaranggota	

Terlihat	tidak	ada	
kolaborasi	

antaranggota.		

Terdapat	satu	
anggota	tim	yang	
mendominasi	
presentasi.		

Terdapat	satu	
anggota	tim	yang	

tidak	berkontribusi.		

Setiap	anggota	tim	
berkontribusi	dalam	

presentasi	

Umpan	balik	dari	fasilitator:	_______________________________________________________		
_____________________________________________________________________________ 
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b. Demonstrasi	Kontekstual:		
 

No.	 Penugasan	 Upload	Tugas	 Batas	Waktu	
Pengerjaan	

1	 membuat	kesepakatan	kelas	di	kelas	Anda.	
Pahamilah	cara	penerapan	yang	tepat	dan	
berbagai	kendala	yang	dapat	dialami	dalam	
membuat	kesepakatan	kelas	di	kelas	Anda.	
Catatlah	pengalaman	Anda	dan	laporkanlah	jurnal	
harian	setiap	hari	dalam	2	hari.	

Sesuai	dengan	
batas	waktu	
yang	telah	
ditetapkan	di	
LMS	

Sesuai	dengan	

batas	waktu	yang	

telah	ditetapkan	

di	LMS	

 
Dalam	penyusunan	langkah	dan	merefleksikan	proses	membuat	kesepakatan	kelas,	

ada	indikator	dari	kesepakatan	kelas	yaitu:		

1) Indikator	Proses	Kesepakatan	Kelas		

Indikator	Proses	Kesepakatan	Kelas		 Sesuai/Tidak	
Sesuai	

Menghargai	upaya	dan	perilaku	yang	baik	(ucapan	terima	kasih	atau	afirmasi	
perilaku	positif	sesuai	pengamatan	guru)		

	

Konsisten.	Tidak	terburu-buru	memaksakan	murid	mengikut	kesepakatan	
kelas			

	

Mau	mendengarkan	murid	 	

Berdiskusi	dengan	murid	untuk	memahami	alasan	kesepakatan	kelas		 	

	
2) Indikator	Hasil	Kesepakatan	Kelas	

Indikator	Hasil	Kesepakatan	Kelas	 Sesuai/Tidak	
Sesuai	

Memperhatikan	sudut	pandang	murid	 	

Melibatkan	murid	dalam	menyusun	kesepakatan	kelas	 	

Tidak	ada	hukuman,	adanya	konsekuensi	logis	yang	terkait	dengan	perilaku.		 	

Tanpa	kekerasan	fisik	 	

Tanpa	kekerasan	verbal	 	

Tanpa	hadiah		 	

Memahami	kebutuhan	dan	tahap	perkembangan	anak.	 	

Nilai	Total	 …./11	=		
	

Umpan	balik	dari	fasilitator:	_________________________________________________	
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Tabel	9:	Rubrik	Portofolio	oleh	Fasilitator	
	

Kelengkapan	Portofolio	 Ada/Tidak	(v)	 Keterangan	

Latar	belakang	tentang	situasi	yang	dihadapi	oleh	Calon	

Guru	Penggerak		

	 	

Deskripsi	Aksi	Nyata	yang	dilakukan,	berikut	alasan	

mengapa	melakukan	aksi	tersebut		

	 	

Hasil	dari	Aksi	Nyata	yang	dilakukan		 	 	

Pembelajaran	yang	didapat	dari	pelaksanaan	(kegagalan	

dan	keberhasilan)	

	

	 	

Rencana	perbaikan	untuk	pelaksanaan	di	masa	

mendatang	

	 	

Lampiran:	Dokumentasi	proses	dan	hasil	pelaksanaan	

berupa	foto-foto	atau	video-video		

	 	

Lampiran:	keterangan	(caption)	dari	setiap	foto	atau	

video	

	 	

	
Umpan	balik	dari	fasilitator:	_______________________________________________________		

Tabel	8	:	Rubrik	Keaktifan	CGP	
	

Kategori	 Aspek	
Sangat	baik	 Baik	 Cukup	 Kurang	

4	 3	 2	 1	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Kualitas	
Posting	

Memberikan	
respons,	
komentar,	
pendapat,	
atau	
jawaban	
yang	sesuai	
dengan	
pertanyaan	
atau	topik	
diskusi,	

Memberi
kan	
respons,	
komentar
,	
pendapat,	
atau	
jawaban	
yang	
sesuai	
dengan	

Memberikan	
respons	
dengan	minim	
usaha,	
misalnya	
"Oke",	"Setuju	
dengan	
pendapat	
Bapak/	Ibu",	
"Mantap",	
"Sip",	dll.	

Tidak	
memberikan	
respons	
apapun	
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Forum	
diskusi	
asinkr
on	

thoughtful,	
reflektif,	
serta	
memberikan	
apresiasi	
terhadap	
pendapat	
orang	lain	

pertanyaa
n	atau	
topik	
diskusi	
serta	
memberi
kan	
apresiasi	
terhadap	
pendapat	
orang	lain	

Relevansi	
Posting	

Memposti
ng	topik	
yang	
berkaitan	
dengan	
topik	
diskusi,	
atau	
membaha
s	lebih	
lanjut	
mengenai	
tema	
diskusi	

Memposting	
topik	yang	
berkaitan	
dengan	
konten	
diskusi	

Memposting	
topik	yang	
tidak	
berkaitan	
dengan	
konten	
diskusi	atau	
memberikan	
komentar	
yang	tidak	
relevan	

Tidak	
memposting	
apapun	

Kontribusi	
pada	
Kelompok	
Belajar	

Menyadari	
kebutuhan	
anggota	
kelompok,	
mencoba	
mendorong	
anggota	
kelompok	
untuk	aktif	
terlibat	
diskusi	
(misalnya	
dengan	
mention),	
memberikan	
pendekatan	
kreatif	
dalam	
membahas	
topik	

Mencoba	
secara	
langsung	
berdiskusi	
dan	
memberikan	
sudut	
pandang	
yang	relevan	
sebagai	
pertimbanga
n	kelompok	

Tidak	
berusaha	
berpartisipasi	
dalam	
kelompok	
belajar,	selain	
diminta	atau	
dipersilakan	

Tidak	ada	
umpan	balik	
yang	diberikan	
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Kuantitas	
kontribusi	

Memposting	
lebih	dari	1	
kali	dan	me-
reply	lebih	
dari	2	kali	di	
forum	
diskusi	LMS	

Memposting	
dan	me-
reply	1	kali	
di	forum	
diskusi	LMS	

Tidak	
mempostin
g,	namun	
me-reply	di	
forum	
diskusi	
LMS	

Tidak	
melakukan	
posting	
atau	reply	
sama	sekali	

		 Merespons	
gagasan	

Peserta	
mendengark
an	orang	lain	
sampai	
selesai	
menyampaik
an	
gagasannya,	
kemudian	
meresponsn
ya	dengan	
apresiatif	

Peserta	
mendengark
an	orang	
lain	sampai	
selesai	
menyampai
kan	
gagasannya,	
kemudian	
merespons,	
namun	
responsnya	
belum	
sepenuhnya	
apresiatif	

Peserta	
cenderung	
menyela/	
menginterups
i/	memotong	
saat	orang	
lain	tengah	
menyampaika
n	pendapat	

Peserta	tidak	
memberikan	
respons	
apapun	
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BAB	II	
JUDUL	DAN	CAPAIAN	MODUL	

	

Paket	Modul	1:		Paradigma	dan	Visi	Guru	Penggerak	

1. Modul	1.1:	Refleksi	Filosofis	Pendidikan	Nasional	Ki	Hadjar	Dewantara	
CAPAIAN	YANG	DIHARAPKAN	

KOMPETENSI	KEPEMIMPINAN	SEKOLAH	

Setelah	menyelesaikan	modul	 1.1.,	 peserta	 diharapkan	 dapat	memiliki	 kompetensi	

kepemimpinan	sekolah	sebagai	berikut:	

1.1. Kategori	 mengembangkan	 diri	 dan	 orang	 lain:	 melakukan	 refleksi	 dan	

menindaklanjutinya	 dengan	 memperhatikan	 umpan	 balik	 dari	 murid	

dan/atau	rekan	guru	sehingga	memahami	kelebihan	dan	kelemahan	diri	

sebagai	dasar	untuk	melakukan	pengembangan	diri.	

2.1. Kategori	 memimpin	 belajar	 mengajar:	 mengembangkan	 kelas	 sebagai	

sistem	sosial	yang	merencanakan,	mengatur	dan	mewujudkan	lingkungan	

kelas	yang	merdeka	belajar.	

CAPAIAN	UMUM	MODUL	

Profil	kompetensi	Guru	Penggerak	yang	ingin	dicapai	dari	modul	ini	adalah:		

1. CGP	mampu	memahami	filosofi	pendidikan	Ki	Hadjar	Dewantara	dan	melakukan	

refleksi-kritis	atas	korelasi	nilai-nilai	 tersebut	dengan	konteks	pendidikan	 lokal	

dan	nasional	pada	saat	ini.		

2. CGP	 mampu	 menjalankan	 strategi	 sebagai	 pemimpin	 pembelajaran	 yang	

mengupayakan	 terwujudnya	 sekolah	 sebagai	 pusat	 pengembangan	 karakter	

dengan	budaya	positif.	

3. CGP	 mampu	 mengembangkan	 dan	 mengkomunikasikan	 visi	 sekolah	 yang	

berpihak	pada	murid	kepada	para	guru	dan	pemangku	kepentingan.	

CAPAIAN	KHUSUS	MODUL	

Setelah	menyelesaikan	modul	ini,	diharapkan	dapat	membantu	Calon	Guru	Penggerak	

untuk	mampu:	
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1. Berpikir	reflektif	dan	kritis	terhadap	Filosofi	Pendidikan	Ki	Hadjar	Dewantara			

2. Mendemonstrasikan	 pemahaman	 terhadap	 Filosofi	 Pendidikan	 Ki	 Hadjar	

Dewantara	dan	relevansinya	terhadap	konteks	Pendidikan	Indonesia	saat	ini	

dengan	membandingkan	penerapan	pendidikan	abad	21	pada	konteks	 lokal	

(budaya)	di	tempat	asal	mereka		

3. Membuat	 perubahan	 konkret	 penerapan	 pemikiran	 filosofis	 pendidikan	 Ki	

Hadjar	Dewantara	di	kelas	dan	sekolah.	

	

2. Modul	1.2	:	Nilai-nilai	Dan	Peran	Guru	Penggerak	
CAPAIAN	YANG	DIHARAPKAN	

CAPAIAN	UMUM	MODUL	

Profil	kompetensi	Guru	Penggerak	yang	ingin	dicapai	dari	modul	ini	adalah	Calon	Guru	

Penggerak	mampu:	

1. Mengartikulasikan	 nilai-nilai	 bersama	 dari	 Guru	 Penggerak	 (GP)	 dalam	

membangun	identitas	nasional	dan	memberdayakan	komunitasnya.	

2. Memahami	dan	menunjukkan	kesediaan	untuk	mempraktikkan	peran-peran	GP.	

3. Menerapkan	prinsip-prinsip	pengembangan	dalam	menggerakkan	komunitas.		

CAPAIAN	KHUSUS	MODUL	

Setelah	menyelesaikan	modul	ini,	peserta	diharapkan	dapat	menjadi	Guru	Penggerak	

yang	mampu:	

1. Merumuskan	 nilai-nilai	 diri	 yang	 selaras	 dengan	 upaya	 penumbuhan	 murid	

merdeka.	

2. Membuat	rencana	perubahan	diri	yang	akan	mendukung	penguatan	nilai	dan	peran	

mereka	sebagai	Guru	Penggerak.	

3. Menginternalisasi	 nilai-nilai	 diri	 dan	 perannya	 sebagai	 Guru	 Penggerak	 untuk	

mewujudkan	komunitas	pembelajar	sepanjang	hayat	yang	positif	dan	merdeka.		
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3. Modul	1.3:		Visi	Guru	Penggerak	
CAPAIAN	YANG	DIHARAPKAN	

KOMPETENSI	KEPEMIMPINAN	SEKOLAH	

Setelah	 menyelesaikan	 modul	 1.3.,	 peserta	 diharapkan	 dapat	 memiliki	 kompetensi	

kepemimpinan	sekolah	sebagai	berikut:	

1.1. Kategori	 mengembangkan	 diri	 dan	 orang	 lain:	 melakukan	 refleksi	 dan	

menindaklanjutinya	dengan	memperhatikan	umpan	balik	dari	murid	dan/atau	

rekan	 guru	 sehingga	 memahami	 kelebihan	 dan	 kelemahan	 diri	 sebagai	 dasar	

untuk	melakukan	pengembangan	diri.	

2.1. Kategori	 memimpin	 belajar	 mengajar:	 kelas	 sebagai	 sistem	 sosial	 yang	

merencanakan,	 mengatur	 dan	 mewujudkan	 lingkungan	 kelas	 yang	 merdeka	

belajar.	

3.1. Kategori	 memimpin	 manajemen	 sekolah:	 memimpin	 pertemuan	 yang	

melibatkan	warga	sekolah	dalam	menyusun	visi	sekolah	beserta	programnya.	

	

CAPAIAN	UMUM	MODUL	

Profil	kompetensi	yang	ingin	dicapai	dari	modul	ini	adalah	Calon	Guru	Penggerak	

mampu:	

1. Mengembangkan	visi	yang	lebih	jelas	mengenai	murid	merdeka	dan	peran	

pemangku	kepentingan	dalam	mendukung	ekosistem	pembelajaran	yang	

berpihak	pada	murid.	

2. Memetakan	strategi	untuk	mengelola	perubahan	demi	mendapatkan	dukungan	

dari	para	pemangku	kepentingan	dan	komunitas	sekolah	untuk	

merealisasikannya.	

	

CAPAIAN	KHUSUS	MODUL	

Setelah	menyelesaikan	modul	ini,	peserta	diharapkan	dapat	menjadi	guru	penggerak	

yang	mampu:	

1. Merumuskan	visinya	mengenai	lingkungan	belajar	yang	berpihak	pada	murid.	

2. Mengidentifikasi	pemangku	kepentingan	yang	dapat	mendukung	penumbuhan	

murid	merdeka.	
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3. Membuat	rencana	manajemen	perubahan	(menggunakan	paradigma	dan	model	

inkuiri	apresiatif)	di	tempat	di	mana	mereka	berkarya.	

4. Menjalankan	rencana	manajemen	perubahan	(menggunakan	paradigma	dan	model	

inkuiri	apresiatif)	di	tempat	di	mana	mereka	berkarya.	

	

4. Modul	1.4:	Budaya	Positif	
CAPAIAN	YANG	DIHARAPKAN	

KOMPETENSI	KEPEMIMPINAN	SEKOLAH	

Setelah	 menyelesaikan	 modul	 1.4.,	 peserta	 diharapkan	 dapat	 memiliki	 kompetensi	

kepemimpinan	sekolah	sebagai	berikut:	

1.1	Kategori	mengembangkan	diri	sendiri	dan	orang	 lain:	melakukan	refleksi	dan	

menindaklanjutinya	 dengan	 memperhatikan	 umpan	 balik	 dari	 murid	 dan/atau	

rekan	guru	sehingga	memahami	kelebihan	dan	kelemahan	diri	sebagai	dasar	untuk	

melakukan	pengembangan	diri.	

2.1	Kategori	memimpin	belajar	mengajar:		

mengembangkan	 kelas	 sebagai	 sistem	 sosial	 yang	 merencanakan,	 mengatur	 dan	

mewujudkan	lingkungan	kelas	yang	merdeka	belajar.	

CAPAIAN	UMUM	MODUL	

Profil	kompetensi	Guru	Penggerak	yang	ingin	dicapai	dari	modul	ini	adalah:	

1. Menginisiasi	 kolaborasi	 dalam	 melakukan	 refleksi	 berkala	 dengan	 melibatkan	

warga	sekolah	sebagai	dasar	untuk	melakukan	dan	mengembangkan	budaya	positif	

dalam	lingkungan	sekolah.	

2. Memahami	 bagaimana	 langkah	 mewujudkan	 lingkungan	 budaya	 sekolah	 yang	

positif	bagi	aktivitas	murid	dan	guru	untuk	senantiasa	belajar	dan	mengembangkan	

karakter.	

3. Menumbuhkembangkan	kemampuan	dalam	memetakan	dan	mewujudkan	budaya	

positif	di	sekolah.		

CAPAIAN	KHUSUS	MODUL	

Setelah	menyelesaikan	modul	 ini,	peserta	diharapkan	dapat	menjadi	guru	penggerak	

yang	mampu:	
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1. Mendemonstrasikan	 pemahaman	 terhadap	 konsep	 “Sekolah	 sebagai	 institusi	

pembentuk	 karakter”	 dengan	 konsep	 budaya	 positif	 seperti,	 cara	 melakukan	

kesepakatan	kelas	yang	efektif,	posisi	kontrol	guru	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	

murid,	dan	penerapan	proses	disiplin	yang	efektif	dalam	membentuk	sikap	murid.	

2. Bersikap	 reflektif	 dan	 kritis	 terhadap	 konsep	 budaya	 positif	 di	 sekolah	 dan	

senantiasa	mengembangkannya	sesuai	kebutuhan	sosial	dan	murid.	

3. Menyusun	 langkah-langkah	 dan	 strategi	 aksi	 nyata	 dalam	 mewujudkan	 	 budaya	

positif	di	sekolah	secara	efektif	dan	mengembangkan	karakter.	
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BAB	III	
KEGIATAN	PEMBELAJARAN	

A. MODUL	1.1:	FILOSOFI	PENDIDIKAN	KI	HAJAR	DEWANTARA	

1. Mulai	Dari	Diri		
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

Calon	Guru	Penggerak	mampu	membuat	refleksi	diri	tentang	pemikiran	Ki	
Hadjar	Dewantara	

b. Jenis	Kegiatan:	Mandiri	
AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

Merefleksikan	
pemikiran	Ki	
Hadjar	
Dewantara	
	

▪ Menjawab	3	
pertanyaan	reflektif	
terkait	pemikiran	KHD	
dalam	bentuk	esai	

	

▪ Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	sesuai	
panduan	di	LMS	

▪ Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	
melalui	media	komunikasi	lain	
(telp/wa/grup	wa/lainnya)	

▪ Mempelajari	tugas	CGP		
▪ Memberikan	komentar,	umpan	

balik,	dan	atau	apresiasi	
kepada	setiap	jawaban	dari	
CGP	pada	LMS	

Pemetaan	
harapan	dan	
ekspektasi	

▪ Menjawab	pertanyaan	
harapan	dan	
ekspektasi	selama	
proses	dan	setelah	
mempelajari	modul	
1.1	
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2. Eksplorasi	Konsep	(Mandiri)	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

	 Calon	Guru	Penggerak	menganalisis	konsep-konsep	dari	KHD	dalam	

pembelajaran	di	kelas	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
Menonton	video	
pendidikan	zaman	
kolonial	

▪ Menjawab	tiga	
pertanyaan	
reflektif	dalam	
bentuk	esai.	

▪ Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

▪ Memastikan	CGP	dapat	
mengakses	tautan	video	dan	
bahan	bacaan	referensi	tulisan	
KHD	

▪ Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

▪ Mempelajari	tugas	dan	
menyimak	rekaman	audio	dari	
CGP	

▪ Memastikan	jawaban	CGP	sesuai	
dengan	arah	pertanyaan	

▪ Memberikan	komentar	dan	
apresiasi	positif	terhadap	tugas	
audio	rekaman	yang	sudah	
dikumpulkan	oleh	CGP	pada	
LMS	

• Menonton	video	
mengenai	pemikiran	
KHD	

• Membaca	dua	artikel	
tulisan	KHD	
mengenai	
pemikirannya	
tentang	filosofi	
pendidikan	

▪ Menjawab	
pertanyaan	
reflektif	
berdasarkan	
materi	yang	
dipelajari	dalam	
bentuk	audio	
rekaman.	
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3. Eksplorasi	Konsep	(Forum	Diskusi)	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
Peserta	mampu	memberikan	perspektif	refleksi	kritis	tentang	pemikiran	(filosofi	

pendidikan)	Ki	Hadjar	Dewantara	dalam	forum	diskusi	virtual	

b. Jenis	Kegiatan	:	Forum	Diskusi	Bersama	Instruktur	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	FASILITATOR	

Merefleksikan	pemahaman	mengenai	
filosofi	pendidikan	KHD	dalam	diskusi	
ruang	virtual	
	

▪ Memastikan	CGP	untuk	
mengikuti	diskusi	ruang	virtual	
bersama	instruktur	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Forum	Diskusi	Virtual	akan	dipandu	oleh	Instruktur.	

	

4. Ruang	Kolaborasi	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus:	

Calon	Guru	Penggerak	mampu	mengidentifikasi	prinsip	pembelajaran	dari	

pemikiran	KHD	yang	sesuai	dengan	konteks	daerah	atau	sekolah	mereka	

b. Jenis	Kegiatan	1:	Diskusi	Kelompok	Secara	Mandiri	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

Diskusi	
kelompok	
menjawab	dua	
pertanyaan	
mengenai	
prinsip	
pembelajaran	
dari	pemikiran	
KHD	yang	sesuai	
dengan	konteks	
daerah	atau	
sekolah		

▪ Di	dalam	kelompok,	
mendiskusikan	dua	
pertanyaan	
mengenai	prinsip	
pembelajaran	dari	
pemikiran	KHD	yang	
sesuai	dengan	
konteks	daerah	atau	
sekolah	

▪ Membuat	
presentasi	
kelompok	
berdasarkan	
kesepakatan	
diskusi	kelompok	

	

▪ Membagi	kelompok	diskusi	CGP.	
Masing-masing	kelompok	terdiri	
dari	5	orang	

▪ Memastikan	kelompok	memahami	
tugas	yang	diberikan	

▪ Memastikan	diskusi	kelompok	
dilakukan	di	LMS	

▪ Memastikan	kelompok	membuat	
presentasi	hasil	diskusi	kelompok		

▪ Memberi	komentar	dan	apresiasi	
terhadap	proses	dan	hasil	diskusi	
kelompok	

▪ Memberikan	penilaian	terhadap	
proses	diskusi	(keaktifan	dalam	
forum	diskusi)	menggunakan	rubrik	
keaktifan	bagian	asinkron	
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KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Presentasi	hasil	kelompok	akan	digunakan	untuk	forum	diskusi	pada	kegiatan	

selanjutnya.	
	

c. Forum	Diskusi	Virtual	

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	
▪ CGP	dapat	mempresentasikan	hasil	identifikasi	prinsip	pembelajaran	dari	

pemikiran	KHD	yang	sesuai	dengan	konteks	daerah	atau	sekolah	masing-
masing	

▪ CGP	dapat	saling	memberikan	tanggapan	positif-reflektif	terhadap	
presentasi	kelompok	lain			

INDIKATOR	KEBERHASILAN	
▪ Setiap	kelompok	dapat	mempresentasikan	hasil	kelompok	
▪ Setiap	 kelompok	memberikan	 tanggapan	 positif	 dan	 tanya	 jawab	 terhadap	

hasil	presentasi	kelompok	lain	
PERTANYAAN	KUNCI	

- Apa	 prinsip	 pembelajaran	 dari	 pemikiran	 KHD	 yang	 sesuai	 dengan	
konteks	daerah	dan	sekolah	saya?	

- Apa	yang	dipelajari	dari	kelompok	lain?	
AGENDA	

1. Pembukaan	
2. Pembagian	Peran	dalam	Kelompok	
3. Presentasi	–	Tanggapan	–	Tanya	Jawab	
4. Penutup	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1. Zoom	Meeting		
2. PPT	
3. Google	Form	
4. Jamboard	

TARGET	PESERTA	
10 	calon	guru	penggerak	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
● Masing-masing	 kelompok	 sudah	 menyiapkan	 hasil	 kelompok	 yang	 akan	

dipresentasikan.		
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d. Jenis	Kegiatan	2:	Forum	Diskusi	

1) Jadwal	dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	
SLIDE	 MEDIA	

1)	 Pembukaan	

Pembukaan	&	
perkenalan	

15’	 -	

PPT	
Zoom	

Jamboard	
Google	Doc	
Breakout	
Session	

Tujuan,	Agenda,	&	
Kesepakatan	Kelas	 5’	 3	-	5	

2)	
Presentasi	
Kelompok	

Pembagian	Peran	 10’	 7	

Presentasi-
Tanggapan-	Tanya	
Jawab	

50’	 8	-	9	

3)	 Penutup	

Benang	Merah	 5’	

-	Penjelasan	Sesi	
Selanjutnya	&	
Dokumentasi	

5’	

	

2) Aktivitas	Pembelajaran	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	
CGP	

TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	
virtual	

• Mengik
uti	
diskusi	
virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memastikan	 CGP	 mengikuti	 diskusi	 virtual	

(sesi	ruang	kolaborasi)	
• menilai	 keaktifan	 CGP	 dalam	 forum	 diskusi	

sinkron	 dengan	 menggunakan	 rubrik	
keaktifan	 dan	 menilai	 presentasi	 kelompok	
sesuai	rubrik	di		modul	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Detail	fasilitasi	dan	tugas	CGP	dalam	diskusi	virtual	ada	di	bawah	ini	
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3) Langkah	–	Langkah	Pembelajaran	

a) Pembukaan	

PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	saling	mengenal	dan	menciptakan	koneksi	
dengan	peserta	lain	dan	fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tata	tertib	selama	forum	
diskusi	virtual	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

I. Pembukaan	Dan	Perkenalan	(15’)	

Persiapan:		

● Pastikan	 Anda	 sudah	 berada	 di	 lokasi	 yang	 ideal	 (tidak	 berisik,	

koneksi	internet	kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

● Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

● Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

● Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

● Siapkan	 daftar	 nama	 CGP	 yang	 akan	 difasilitasi	 sebagai	 panduan	

untuk	perkenalan.		

● Siapkan	tautan	untuk	pengisian	daftar	hadir	

	

Pelaksanaan:	

Sesi	 pembukaan	 merupakan	 kunci	 utama	 dalam	 membangun	

keterlibatan	peserta	dalam	sesi.	Sapalah	peserta	dengan	hangat	namun	

tetap	 menunjukkan	 semangat.	 Dilanjutkan	 dengan	 Perkenalan	 CGP	

dengan	Fasilitator	

• Fasilitator	meminta	peserta	menyalakan	video	dan	audionya	

• Fasilitator	 memperkenalkan	 nama,	 instansi	 dan	 menceritakan	

perasaan	antusias	dan	semangat	yang	fasilitator	rasakan	saat	ini	

• Fasilitator	mempersilakan	semua	CGP	memperkenalkan	diri	secara	

bergantian.	Perkenalan	:	Nama_Instansi_Perasaan/kabar	hari	ini		
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• Fasilitator	 memberikan	 apresiasi	 setiap	 CGP	 setelah	

memperkenalkan	 diri.	 Bentuk	 apresiasi	 bisa	 dengan	 berterima	

kasih	atau	kalimat	positif	atau	dukungan	terhadap	perasaan	CGP.		

• Setelah	 semua	 CGP	 sudah	 memperkenalkan	 diri,	 fasilitator	

meminta	CGP	menuliskan	daftar	hadir	kegiatan	

II. Tujuan,	Agenda	Dan	Kesepakatan	Kelas	(5’)		

Persiapan:		

● Menyiapkan	PPT	yang	berisi	tujuan	dan	agenda	sesi	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	menayangkan	slide	presentasi.	[Tayangkan	slide	3	]	

• Jelaskan	tentang	tujuan	sesi	ini	dan	sampaikan	agenda	kegiatan	yang	

akan	dilakukan	untuk	mencapai	tujuan	tersebut	dalam	[Tayangkan	

slide	4	]	

• Beri	 kesempatan	 bertanya	 pada	 peserta	 setelah	 menyampaikan	

tujuan	kegiatan.	

• Setelah	 pemberian	 waktu	 untuk	 bertanya,	 fasilitator	

memberitahukan	 kesepakatan	 bersama	 untuk	 diikuti	 peserta.	

Berikan	 kesempatan	 untuk	 peserta	 menambahkan	 kesepakatan	

bersama	jika	ada	yang	perlu	ditambahkan.		[Tayangkan	slide	5]	

• Setelah	 semua	 ide	 terkumpulkan,	 fasilitator	membacakan	kembali	

kesepakatan	 yang	 telah	 dibuat	 dan	 menyepakatinya	 bersama	

dengan	peserta.		

• Fasilitator	memberikan	apresiasi	terhadap	partisipasi	peserta.	
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b) Presentasi	Kelompok	

PRESENTASI	KELOMPOK	 DURASI:	60		MENIT	
TUJUAN	SESI		
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	membagi	perannya	dalam	kelompok	
masing-masing	

• Masing-masing	kelompok	dapat	mempresentasikan	hasil	diskusi	
kelompok,	memberikan	tanggapan	positif	dan	tanya	jawab	materi.		

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	

I. Pembagian	Peran	(10’)	

Persiapan:		

• Siapkan	PPT	yang	berisi	pembagian	dan	tanggung	jawab	peran	

kelompok.	

• Pastikan	fasilitator	mampu	melakukan	breakout	session	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	menjelaskan	 bahwa	 dalam	 presentasi	 kelompok	 akan	

dibagi	menjadi	beberapa	peran	

• Fasilitator	menayangkan	slide	dan	menerangkan	pembagian	peran	

dalam	masing-masing	kelompok.	

• Fasilitator	menjelaskan	tanggung	jawab	dari	masing-masing	peran	

dalam	kelompok	[tayangkan	slide	7]	

Catatan	pembagian	peran	dalam	kelompok	:	

§ Presenter	:	yang	berperan	mempresentasikan	hasil	kelompok	

§ Pemberi	 Tanggapan	 :	 yang	 berperan	 memberikan	 tanggapan	

positif	terhadap	hasil	presentasi	kelompok	lain	

§ Penanya	 :	 yang	 berperan	 memberikan	 pertanyaan	 kepada	

kelompok	lain	

§ Penjawab	:	yang	bertanggung	jawab	memberikan	jawaban	dari	

pertanyaan	lain	
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§ Notulensi/Penulis	 :	 bertugas	 mencatat	 tanggapan	 positif	 dan	

proses	diskusi	

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 kepada	 peserta	 untuk	 bertanya	

mengenai	 pembagian	 peran.	 Setelah	 selesai,	 Fasilitator	memandu	

breakout	session	menjadi	dua	kelompok	dan	meminta	masing-masing	

kelompok	untuk	menyepakati	pembagian	peran.	

• Beri	 waktu	 5-8	 menit	 kepada	 masing-masing	 kelompok	 untuk	

menyepakati	 pembagian	 peran.	 Fasilitator	 secara	 bergantian	 bisa	

memasuki	 room	 masing-masing	 kelompok	 untuk	 memastikan	

pembagian	peran	dalam	kelompok	berjalan	dengan	baik.	

• Setelah	waktu	habis,	Fasilitator	meminta	peserta	untuk	kembali	pada	

room	 yang	 sama	 dan	 meminta	 peran	 notulen	 masing-masing	

kelompok	 untuk	 menuliskan	 pada	 kolom	 chat	 pembagian	 peran	

mereka.	

II. Presentasi	–	Tanggapan	–	Tanya	Jawab	(50’)	

Persiapan	 	

• Siapkan	Slide	berisi	tata	kelola	pelaksanaan	presentasi	

• Siapkan	jamboard	untuk	menuliskan	poin-poin	penting	selama	

proses	diskusi	

Pelaksanaan	 	

• Fasilitator	memberikan	penjelasan	tentang	tata	laksana	presentasi	

• Tampilkan	slide	yang	berisi	tata	laksana	presentasi	

§ Total	 keseluruhan	 waktu	 masing-masing	 kelompok	 adalah	 20	

menit.	 10	menit	 untuk	 presentasi,	 3	menit	 untuk	 tanggapan,	 7	

menit	untuk	tanya	jawab.		[tayangkan	slide	8]	

§ Presenter	mempunyai	waktu	10	menit	untuk	mempresentasikan	

hasil	jawabannya.	

§ Penanggap,	 mempunyai	 waktu	 3	 menit	 untuk	 memberikan	

tanggapan	positif	dari	hasil	presentasi	kelompok	lain.		

§ Penanya,	silakan	memberikan	pertanyaan	kepada	kelompok	lain	

(pertanyaan	 yang	 diberikan	 harus	 menggunakan	 kaidah	
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bertanya	yang	benar).	Dan	dijawab	oleh	Penjawab	dari	kelompok	

presentasi.	

• Apabila	 ada	 sisa	 waktu,	 anggota	 lain	 boleh	 memberikan	

pertanyaan.	Anggota	 lain	dalam	kelompok	presentasi	 juga	bisa	

memberikan	tambahan	jawaban.		

• Fasilitator	menjelaskan	tanggapan	yang	diberikan	adalah	tanggapan	

positif,	 yang	 menjawab	 pertanyaan	 .	 “Apa	 yang	 saya	 pelajari	 dari	

kelompok	lain?”	

• Fasilitator	memberikan	contoh	tanggapan	positif.		

• Contoh	 :	 Hal	 yang	 saya	 pelajari	 dari	 kelompok	 satu	 adalah	

kesepakatan	kelas	ternyata	bisa	digunakan	sebagai	wujud	penerapan	

pemikiran	pendidikan	KHD	yang	bisa	saya	lakukan	di	kelas.		

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 kepada	 peserta	 untuk	 bertanya	

apabila	ada	yang	kurang	jelas.		

• Bila	 tidak	 ada	 pertanyaan,	 presentasi	 kelompok	 pertama	 dapat	

dimulai.	

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 salah	 satu	 kelompok	 untuk	

presentasi.	

• Beri	pengingat	waktu	apabila	waktu	presentasi	kurang	dari	1	menit.	

• Setelah	 presentasi	 selesai,	 Fasilitator	 memberi	 kesempatan	

kelompok	 lain	 yang	 berperan	 sebagai	 Penanggap	 untuk	 memberi	

tanggapan	positif.	Waktu	total	3	menit.	Apabila	masih	ada	sisa	waktu,	

beri	kesempatan	anggota	 lain	untuk	memberikan	tanggapan	positif	

(jika	ada)	

• Selesai	tanggapan,	sesi	tanya	jawab.	Fasilitator	mempersilakan	peran	

Penanya	untuk	memberikan	pertanyaan-pertanyaan.	Dan	persilakan	

peran	 Penjawab	 dari	 kelompok	 pertama	 untuk	 menjawab.	 Waktu	

total	tanya	jawab	7	menit.	Beri	kesempatan	anggota	kelompok	yang	

lainnya	untuk	bertanya	(jika	ada).	
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• Selama	 proses	 presentasi-tanggapan-tanya	 jawab,	 Fasilitator	 bisa	

mencatat	poin-poin	penting	dan	menuliskannya	pada	jamboard	yang	

sudah	disiapkan.	

• Fasilitator	memberikan	 apresiasi	 dan	 penguatan	kepada	kelompok	

pertama	 setelah	 selesai	 presentasi-tanggapan-dan	 tanya	 jawab	

berdasarkan	 tabel	 1.	 Rubrik	 Penilaian	 Kerangka	 Pembelajaran	

berdasarkan	pemikiran	KHD.		

Poin	penguatan	:		

- Memberikan	apresiasi	terhadap	hasil	presentasi	kelompok	

- Memberikan	penekanan	pada	poin-poin	menarik	dalam	presentasi	

beserta	alasannya	

- Memberikan	 umpan	 balik	 dan	 penilaian	 berdasarkan	 rubrik	

keaktifan	dan	presentasi	kelompok	

• Lakukan	proses	yang	sama	untuk	kelompok	kedua.	Catat	poin-poin	

penting	selama	proses	presentasi,	tanggapan	dan	tanya	jawab.	

• Fasilitator	memberikan	 apresiasi	 dan	penguatan	 terhadap	paparan	

kelompok	 kedua	 berdasarkan	 tabel	 1	 Rubrik	 Penilaian	 Kerangka	

Pembelajaran	berdasarkan	pemikiran	KHD.		

• Setelah	 kedua	 kelompok	 selesai	 presentasi,	 tanggapan,	 dan	 tanya	

jawab,	bisa	masuk	ke	sesi	berikutnya	
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c) Penutupan	

PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	

TUJUAN	SESI	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	poin-poin	penting	

selama	proses	presentasi	dua	kelompok	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya		

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	

• Chat	

• Jamboard	

	

I. Benang	Merah	(5’)	

Persiapan	:	

Tampilkan	jamboard		yang	berisi	poin-poin	penting	selama	proses	

diskusi	kelompok	

Pelaksanaan	:		

● Fasilitator	 menampilkan	 poin-poin	 penting	 selama	 proses	

diskusi	kelompok	yang	ditulis	dalam	jamboard	

● Fasilitator	membacakan	 hasil	 diskusi	 baik	 secara	 klasikal	 dan	

presentasi	kelompok	yang	sudah	tercatat	di	jamboard.		

● Beberapa	 poin	 penting	 yang	 perlu	 disampaikan	 selama	 proses	

presentasi-tanggapan	 dan	 tanya	 jawab	 pada	 sesi	 sebelumnya	

ialah	:		

1. Apa	 hal-hal	 positif	 dari	 pemikiran	 KHD	 yang	 juga	 dilihat	 pada	

budaya	 di	 daerah	 masing-masing	 sesuai	 presentasi	 kedua	

kelompok	?	

1) …………………	

2) ………………..	

2.	 Apa	 hal	 positif	 dari	 pemikiran	 KHD	 yang	 sudah	 disepakati	 di	

kelompok	 masing-masing	 untuk	 diterapkan	 di	 kelas/sekolah	

masing-masing	?	

a.	…………………..	
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b.	………………….	

3.	Beberapa	catatan	penting	lain	dalam	diskusi	tadi	?	

● Fasilitator	memberikan	apresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	

ini.	

II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Fasilitator	menjelaskan	secara	singkat	tahapan	belajar	berikutnya	

[Refleksi	Terbimbing]	

	

III. Penutupan	Dan	Foto	Bersama	(2’)	

Persiapan:		

• Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	

§ Fasilitator	memberikan	ucapan	penutupan	dan	minta	

peserta	foto	bersama	untuk	dokumentasi	sesi	ini.	

§ Fasilitator	mendokumentasikan	peserta	dengan	

menggunakan	screen	capture.	

§ Selesai	foto	bersama,	Fasilitator	mempersilahkan	Bapak-

Ibu	guru	untuk	meninggalkan	aplikasi	zoom.	Kegiatan	

diskusi	virtual	Ruang	Kolaborasi	selesai.	
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5. Refleksi	Terbimbing	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

	 Peserta	 mampu	 merefleksikan	 pemikiran	 Ki	 Hadjar	 Dewantara	 sebagai	

pengetahuan	dan	pengalaman	baru	dalam	pembelajaran	

b. Jenis	Kegiatan	:	Forum	Diskusi	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	
diskusi	virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memastikan	 CGP	 mengikuti	 diskusi	

virtual	(sesi	refleksi	terbimbing)	
• Memberikan	 umpan	 balik	 terhadap	

proses	 refleksi	 CGP	 (rubrik	 refleksi:	
rubrik)	–	tidak	dilakukan	penilaian	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Detail	fasilitasi	dan	tugas	CGP	dalam	diskusi	virtual	ada	di	bawah	ini	

	

c. Gambaran	Forum	Diskusi		

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)		
▪ CGP	dapat	menjelaskan	pengetahuan	dan	pengalaman	baru	yang	didapat	selama	

mempelajari	filosofi	pendidikan	Ki	hadjar	Dewantara	
▪ CGP	 dapat	 merencanakan	 perubahan	 konkret	 di	 sekolah/kelasnya	 untuk	

mewujudkan	penerapan	pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara	
▪ CGP	mengidentifikasi	 apa	 yang	 perlu	 dilakukan	 untuk	mewujudkan	 perubahan	

konkret	tersebut.	
PERTANYAAN	KUNCI	

▪ Apa	 pengetahuan	 dan	 pengalaman	 baru	 yang	 saya	 dapat	 setelah	 mempelajari	
secara	mendalam	pemikiran-pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara?	

▪ Apa	perubahan	konkret	yang	ingin	saya	wujudkan	dalam	waktu	dekat	di	sekolah	
setelah	memahami	pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara	?	

▪ Apa	yang	perlu	saya	lakukan	untuk	mewujudkan	perubahan	konkret	tersebut?	
INDIKATOR	KEBERHASILAN	

▪ CGP	 dapat	 menceritakan	 pengetahuan	 dan	 pengalaman	 baru	 yang	 didapatkan	
setelah	mendalami	materi	pemikiran	KHD	tentang	pendidikan	

▪ CGP	mengetahui	perubahan	konkret	yang	bisa	dilakukan	di	kelasnya	dalam	upaya	
menerapkan	pemikiran	KHD	tentang	pendidikan	

▪ CGP	dapat	mengetahui	hal	yang	perlu	dilakukan	untuk	mewujudkan	pemikiran	Ki	
Hadjar	Dewantara	
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AGENDA	
1. Pembukaan	
2. Cerita	pengetahuan	dan	pengalaman	baru	
3. Rencana	Perubahan	dan	Rencana	Pengembangan	
4. Penutup	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1. Zoom	
2. Jamboard	
3. Google	Doc	
4. PPT	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
Rubrik	penilaian	kerangka	pembelajaran	berdasarkan	pemikiran	KHD	untuk	sesi	ini	
dapat	dilihat	pada	tabel	2	
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d. Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	SLIDE	 MEDIA	

1	 Pembukaan	

Penyambutan	 10’	 -	 - PPT	
- Zoom	
- Google	
Doc	

- Break	out	
session	

- Absensi	
- Chat	
Zoom	

Tujuan,	Agenda	&	
Kesepakatan	 5’	 3-5	

Mengingat	Sesi	
Sebelumnya	 10’	 6	

2	

Cerita	
Pengetahuan	

dan	
Pengalaman	

Baru	

Refleksi	Pengetahuan	dan	
Pengalaman	 10’	 7	-	8	

Cerita	Pengetahuan	dan	
Pengalaman	Baru	 10’	 9	

3	 Rencana	
Perubahan	

Membuat	rencana	
perubahan	 10’	 10-11	

Berbagai	cerita	secara	
berpasangan	 10’	 12	

Perbaikan	rencana	
perubahan	 5’	 13	

Berbagi	cerita		dalam	
forum	besar	 10’	 14	

4	 Penutup	

Benang	Merah	 5’	

-	Penjelasan	Sesi	
Selanjutnya	&	
Dokumentasi	

5’	

	

e. Gambaran	Detail	Sesi	
1) Pembukaan	

PEMBUKAAN	 DURASI:	25	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	materi	yang	sudah	diterima	pada	
sesi-sesi	sebelumnya	

• FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
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I. Penyambutan	dan	Ice	Breaking	(10’)	

Persiapan:		

• Pastikan	Anda	sudah	berada	di	lokasi	yang	ideal	(tidak	berisik,	koneksi	

internet	kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

• Siapkan	tautan	untuk	pengisian	daftar	hadir	

• Jangan	lupa	untuk	merekam.		

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	membuka	sesi	dan	membangun	keterlibatan	peserta	dalam	

sesi	dengan	sapaan	hangat	namun	tetap	menunjukkan	semangat.		

• Fasilitator	memberikan	pertanyaan-pertanyaan	yang	dapat	membuat	

peserta	terlibat	dan	membentuk	koneksi	antar	calon	guru	penggerak.		

• Fasilitator	memimpin	 ice	breaking	dengan	pertanyaan	 tebak-tebakan	

pengetahuan/lainnya,	dan	meminta	CGP	menjawab	dalam	kolom	chat	

Contoh	pertanyaan	:	

§ Sebutkan		minimal	tiga	nama	tarian	daerah	di	Indonesia	?	

§ Sebutkan		minimal	tiga	nama	lagu	daerah	di	Indonesia	?	

	 (atau	pertanyaan	lain	sesuai	dengan	kreativitas	fasilitator)	

• Fasilitator	meminta	CGP	menuliskan	absensi	kegiatan	melalui	link	yang	

sudah	dikirimkan	melalui	kolom	chat	

• Setelah	 semua	 sudah	 mengisi	 daftar	 hadir,	 bisa	 lanjut	 ke	 sesi	

selanjutnya.	
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II. Tujuan,	Agenda	Dan	Kesepakatan	Sesi	(5’)		

Persiapan:		

• Menyiapkan	PPT	yang	berisi	tujuan	dan	agenda	sesi	refleksi	belajar	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	menjelaskan	tujuan	Sesi	Refleksi	Terbimbing	ini.	[tayangkan	

slide	3]	

• Setelah	 memberitahukan	 tujuan,	 beritahukan	 agenda	 kegiatan	 yang	

akan	dilakukan	untuk	mencapai	tujuan	tersebut.	[tampilkan	slide	4]	

• Setelah	memberitahukan	 tujuan	dan	 agenda	belajar,	 beri	 kesempatan	

bertanya	pada	peserta.		

• Setelah	 pemberian	 waktu	 untuk	 bertanya,	 beritahukan	 kesepakatan	

bersama	untuk	diikuti	peserta.	[tayangkan	slide	5]	

• Setelah	 membacakan	 kesepakatan	 bersama,	 minta	 peserta	 untuk	

menambahkan	kesepakatan.	Setelah	semua	ide	terkumpulkan,	pemandu	

membacakan	 kembali	 kesepakatan	 yang	 telah	 dibuat	 dan	

menyepakatinya	bersama	dengan	peserta.		

	

III. Mengingat	Materi	Sebelumnya	(10’)	

Persiapan	 :		

• Menyiapkan	 PPT	 yang	 berisi	 pokok	 pembelajaran	 pada	 sesi-sesi	

sebelumnya.	

Pelaksanaan	 :	

• Fasilitator	meminta	perwakilan	CGP	untuk	bercerita	materi	pembelajaran	

yang	sudah	didapatkan	pada	sesi-sesi	sebelumnya.	Fasilitator	bisa	meminta	

3-5	perwakilan	CGP.	

Untuk	 membantu	 mengingat	 materi	 sebelumnya,	 fasilitator	 bisa	

memberikan	panduan	pertanyaan	:	

▪ Apa	yang	Anda	pelajari	secara	mendalam	tentang	pemikiran	KHD	

melalui	video	dan	artikel	tentang	pemikiran	KHD	?	

▪ Apa	 yang	 Anda	 pelajari	 setelah	 forum	 bersama	 instruktur	 untuk	

merefleksikan	pemikiran	KHD	?		
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▪ Apa	yang	Anda	sudah	Anda	pelajari	setelah	bekerja	kelompok	dan	

berdiskusi	 dengan	 kelompok	 lain	 pada	 sesi	 Ruang	 Kolaborasi	

tentang	prinsip	pembelajaran	KHD	yang	sesuai	konteks	daerah	atau	

sekolah	masing-masing?	

• Fasilitator	menuliskan	kalimat	kunci	dari	jawaban	peserta	pada	PPT	[pada	

slide	6]	

• Fasilitator	 menampilkan	 poin-poin	 pembelajaran	 pada	 PPT	 yang	 sudah	

disiapkan	[tayangkan		slide	6]	

	
2) Pengetahuan	dan	Pengalaman	Baru	

PENGETAHUAN	DAN	PENGALAMAN	BARU	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menceritakan	pengetahuan	dan	pengalaman	
baru	yang	didapat	setelah	mempelajari	materi	filosofi	pendidikan	KHD	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	

I. Cerita	Pengetahuan	Dan	Pengalaman	Baru	(8’)	

Persiapan:		

● Siapkan	PPT	yang	berisi	pertanyaan	kunci	pada	sesi	ini	

● Siapkan	link	akun	Jamboard	untuk	mencatat	jawaban	peserta		

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	mengingatkan	 kembali	 bahwa	 CGP	 sudah	melewati	 beberapa	

tahapan	belajar	Mulai	Dari	Diri,		Eksplorasi	Konsep	(baik	mandiri	maupun	

diskusi	virtual),	dan	Ruang	Kolaborasi	(baik	secara	mandiri	berkelompok	

maupun	ruang	virtual).	Dan	beberapa	materi	yang	telah	dipelajari	sudah	

disebutkan.		

• Fasilitator	 menjelaskan	 pada	 sesi	 kali	 ini,	 peserta	 akan	 diminta	 untuk	

menceritakan		
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“Apa	 pengetahuan	 dan	 pengalaman	 baru	 yang	 saya	 dapat	 setelah	

mempelajari	 secara	 mendalam	 pemikiran-pemikiran	 Ki	 Hadjar	

Dewantara?”	

[tayangkan	slide	8]	

• Fasilitator	meminta	peserta	menjawab	pertanyaan	tersebut	melalui	kolom	

chat.	

• Fasilitator	menjelaskan	bahwa	setiap	peserta	boleh	menjawab	lebih	dari	

satu	jawaban	

• Fasilitator	memberi	waktu	sekitar	8	menit	untuk	CGP	menjawab.		

• Sembari	 menunggu	 semua	 CGP	 menjawab,	 Fasilitator	 bisa	 menyalin	

jawaban	peserta	yang	sudah	masuk	ke	dalam	akun	jamboard	yang	sudah	

disiapkan	dan	dikelompokkan	apabila	ada	jawaban	yang	sama/mirip.	

• Jika	 sudah	 semua	 atau	waktu	 habis,	 tampilkan	 salinan	 jawaban	 peserta	

dalam	akun	jamboard.	

	

II. Diskusi	Hasil	Cerita	Pengetahuan	Dan	Pengalaman	Baru	(12’)	

• Fasilitator	membacakan	hasil	jawaban	peserta	yang	sudah	dikelompokkan.	

• Fasilitator	 meminta	 menceritakan	 hasil	 cerita	 pengetahuan	 dan	

pengalaman	 baru.	 Bahas	 satu	 per	 satu	 hasil	 jawaban	 sesuai	

pengelompokan.	Minta	CGP	untuk	menceritakan	jawabannya.		

• Setelah	semua	hasil	dibahas,	bacakan	ulang	hasil	jawaban	peserta.	

• Berikan	penguatan	dan	apresiasi	terhadap	pengetahuan	dan	pengalaman	

baru	 yang	 didapat	 oleh	 peserta	 setelah	mempelajari	 filosofi	 pendidikan	

KHD.		
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3) Rencana	Penerapan	Filosofi	Pendidikan	KHD	

RENCANA	PENERAPAN	FILOSOFI	PENDIDIKAN	KHD	 DURASI:	30	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	merencanakan	perubahan	konkret	yang	akan	
diwujudkan	di	sekolah/kelas	setelah	memahami	pemikiran	KHD	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Breakout	session	

	
I. Rencana	Perubahan	Di	Kelas	(10)	

Persiapan	 :		

• Siapkan	lembar	kerja	rencana	perubahan	dalam	LMS	

Pelaksanaan	:		

• Fasilitator	menjelaskan,	setelah	tadi	peserta	menceritakan	pengetahuan	

dan	pengalaman	baru,	pada	sesi	ini	peserta	diminta	membuat	rencana	

perubahan	konkret	yang	bisa	diwujudkan	di	kelas	masing-masing.	

• Fasilitator	 meminta	 peserta	 untuk	 menjawab	 pertanyaan	 pada	 link	

google	doc.	

• Kirimkan	tautan	lembar	kerja	rencana	perubahan	dalam	kolom	chat.		

• Pertanyaan	kunci	yang	harus	dijawab	adalah	:		

§ “Apa	perubahan	konkret	yang	ingin	saya	wujudkan	dalam	waktu	dekat	

di	 sekolah/kelas	 saya,	 setelah	 memahami	 pemikiran	 Ki	 Hadjar	

Dewantara	?	

§ “Apa	yang	perlu	saya	lakukan	untuk	mewujudkan	perubahan	konkret	

tersebut?”	

[Tayangkan	slide	11]	

• Fasilitator	 memberi	 waktu	 10	 menit	 untuk	 mengisi	 lembar	 kerja	

tersebut.		

• Fasilitator	mengingatkan	peserta	apabila	waktu	kurang	dari	2	menit	
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II. Berbagi	Cerita	Berpasangan	(10’)	

Persiapan	 :	

• Pastikan	Fasilitator	mengetahui	cara	breakout	session	

• Siapkan	breakout	session	sebanyak	5	grup	

Pelaksanaan	:	

• Fasilitator	 meminta	 CGP	 sharing	 dengan	 satu	 CGP	 lain	 rencana	

perubahan	yang	telah	dibuat	sebelumnya.	

• Dalam	sharing	berdua,	silakan	masing-masing	CGP	memberikan	umpan	

balik	terhadap	rencana	yang	dibuat	oleh	CGP	lain.	

Panduan	memberikan	umpan	balik	saat	sharing	berdua	:	

- Apa	yang	sudah	baik	dari	rencana	yang	dibuat	?	

- Apa	yang	perlu	dilengkapi/diperbaiki	dari	rencana	yang	dibuat	?	

• Waktu	 total	10	menit	untuk	saling	bercerita	dan	memberikan	umpan	

balik	

• Fasilitator	membagi	CGP	menjadi	5	grup	(breakout	session)	

• Fasilitator	 memastikan	 setiap	 CGP	 sudah	 masuk	 dalam	 kelompok.	

Fasilitator	berpindah	ke	setiap	ruangan	(kelompok)	untuk	memastikan	

diskusi	berjalan	lancar	serta	memberikan	peringatan	waktu	(5	menit-1	

menit).	Setelah	durasi	diskusi	habis,	kembalikan	CGP	ke	forum	bersama.	

	

III. Perbaikan	Rencana	Perubahan	(5’)	

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 kepada	 CGP	 untuk	 memperbaiki	

rencana	 perubahan	 konkret	 yang	 akan	 dilakukan	 di	 kelas/sekolah	

masing-masing	setelah	mendapatkan	umpan	balik	dari	CGP	lain.	

	

IV. Diskusi	Hasil	Rencana	Perubahan	Dalam	Forum	Bersama	(10’)	

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 kepada	 beberapa	 perwakilan	 CGP	

untuk	 menceritakan	 rencana	 perubahan	 yang	 sudah	 didiskusikan	

dengan	CGP	 lain,	 serta	 cerita	umpan	balik	 yang	didapatkan.	 (bia	2-3	

CGP	sesuai	dengan	durasi)	
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• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 kepada	 CGP	 lain	 menanggapi	 atau	

bertanya.	

• Berikan	 apresiasi,	 penguatan	 dan	 umpan	 balik	 terhadap	 rencana	

perubahan	konkret	yang	akan	dilakukan	oleh	CGP	dalam	menerapkan	

filosofi	pendidikan	KHD	di	kelas	masing-masing.		

• Setelah	perwakilan	beberapa	CGP	bercerita,	tutup	sesi	ini	dan	lanjut	ke	

sesi	berikutnya.		

	
4) Penutupan	

PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	 Guru	 Penggerak	 dapat	 mengingat	 kembali	 pembelajaran	 yang	
didapatkan	di	sesi	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya		
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	
I. Benang	Merah	(5’)	

Persiapan:		

● Tampilkan	jamboard	dari	jawaban-jawaban	peserta	pada	kegiatan	

sebelumnya	

Pelaksanaan:	

● Ajak	peserta	mengingat	kembali	proses	yang	telah	dilakukan	selama	

sesi	ini.		

● Bacakan	hasil	diskusi	baik	secara	klasikal	dan	presentasi	kelompok	

yang	sudah	tercatat	di	jam	board.		

§ Pengetahuan	dan	pengalaman	baru	yang	sudah	bapak	Ibu	dapatkan	

selama	 mempelajari	 modul	 1.1	 tentang	 Filosofi	 Pendidikan	 KHD	

diantaranya	adalah:	…	(bacakan)	
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§ Perubahan	konkret	yang	akan	Bapak/Ibu		wujudkan	di	kelas	masing-

masing	 setelah	 mempelajari	 pemikiran	 KHD	 diantaranya	

adalah………….(bacakan)	

§ Beberapa	 hal	 yang	 akan	 dilakukan	 Bapak/Ibu	 untuk	 mewujudkan	

perubahan	konkret	tersebut,	diantaranya	adalah………..		

§ Catatan	 penting	 lain	 (jika	 ada)	 dalam	 proses	 hari	 ini	 diantaranya	

adalah…………	

● Fasilitator	memberikan	apresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	

ini.	

	

II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	memberitahukan	tahapan	belajar	selanjutnya	(demonstrasi	

kontekstual)	

	

III. Penutupan	Dan	Foto	Bersama	(5’)	

Persiapan:		

● Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	 memberikan	 ucapan	 penutupan	 dan	 minta	 peserta	 foto	

bersama	untuk	dokumentasi	sesi	ini.	

• Fasilitator	mendokumentasikan	 peserta	 dengan	menggunakan	 screen	

capture	

• Selesai	 foto	 bersama,	 pendamping	 mempersilakan	 Bapak-Ibu	 guru	

untuk	meninggalkan	aplikasi	zoom.	Kegiatan	selesai.	
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6. Demonstrasi	Kontekstual	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khsus	
Peserta	 menuangkan	 pemahamannya	 atas	 pemikiran	 KHD	 dalam	 konteks	

perannya	sebagai	guru	dan	interaksinya	dengan	siswa	dan	warga	sekolah.	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	FASILITATOR	

1) Buatlah	satu	karya	teks	atau	verbal	
atau	visual	(video		pendek/	komik/	
lagu/	puisi/	poster/		infografis)		
untuk	menggambarkan	
pengetahuan	dan	pemahaman	
Anda	mengenai	pemikiran	filosofis	
KHD	dalam	konteks	Anda	sebagai	
guru,	interaksi	dengan	murid	dan	
warga	sekolah.	

2) Karya	itu	merupakan	sebuah	
perumpamaan	yang	Anda	gunakan	
sebagai	wujud	kontekstual	
pemahaman	Anda	terhadap	
pemikiran-pemikiran	KHD.	

▪ Memastikan	 CGP	 memahami	 instruksi	
pada	sesi	ini	

▪ Memberikan	pendampingan	teknis	dan	
konseptual	 kepada	 CGP	 dalam	
mengembangkan	 demonstrasi	
kontekstuasl	 pemikiran	 KHD	 di	 kelas	
melalui	 media	 komunikasi	
telfon/WA/Grup	WA/lainnya	

▪ Memastikan	CGP	mengumpulkan	karya	
yang	telah	dibuat	

▪ Memberikan	penilaian	terhadap	karya	
demonstrasi	kontekstual	CGP	
berdasarkan	rubrik.		

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Rubrik	penilaian	dapat	dilihat	pada	modul	

	

7. Elaborasi	Pemahaman	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
Peserta	mampu	memahami	penerapan	‘Filosofi	Pendidikan	KHD’	dalam	

Konferensi	yang	difasilitasi	oleh	Perguruan	Taman	Siswa	dan	sekolah	lain	yang	

sudah	menerapkan	Filosofi	Pendidikan	KHD	

b. Jenis	Kegiatan:	Forum	Diskusi	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
Diskusi	virtual	 Mengikuti	diskusi	

virtual	
Memastikan	CGP	mengikuti	
konferensi	virtual	dan	mencatat	
poin-poin	penting	selama	konferensi	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
Konferensi	dipandu	oleh	panitia	pusat	
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8. Koneksi	antar	Materi	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
Peserta	mampu	membuat	kesimpulan	dan	refleksi	pengetahuan	dan	pengalaman	

baru	yang	dipelajari	dari	pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

▪ Membaca	ulang	
keseluruhan	
materi	dari	
pembelajaran	1	
hingga	6	

▪ Membuat	
kesimpulan	dari	
rangkaian	materi	
dan	pengalaman	
baru	yang	didapat	

	
(selengkapnya	ada	di	
LMS)	

▪ Membuat	
kesimpulan	
dan	menjawab	
pertanyaan	
refleksi	
koneksi	antar	
materi	

	
	

▪ Memastikan	 CGP	 memahami	
tugas	 yang	 diberikan	 melalui	
media	 komunikasi	 grup	
wa/wa/telp/lainnya	

▪ Membimbing	 CGP	 dalam	
memeriksa	 representasi	
pemahaman	 mereka	 secara	
konkret,	 sesuai	 dengan	 konteks	
lokal	sekolah	dan	kelas	mereka.	

▪ Mengecek	 kelengkapan	 tugas	 di	
tautan	pengumpulan	tugas	

▪ Mengingatkan	 CGP	 yang	 belum	
mengumpulkan	 tugas	 setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

▪ Mempelajari	tugas	CGP	
▪ Memberikan	 komentar	

konstruktif	 dan	 apresiasi	
terhadap	 tugas	 yang	 sudah	
dikumpulkan	CGP	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
Panduan	lengkap	aktivitas	belajar	dan	tugas	CGP	ada	di	LMS	
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9. Aksi	Nyata	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
Peserta	mampu	mendokumentasikan	penerapan	pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara	

di	kelas	dan	sekolah	

b. Jenis	Kegiatan:	Mandiri	
AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

membuat	
perubahan	
konkret	di	
sekolah	dan	kelas	
dengan	membuat	
sebuah	rencana	
aksi	dan	
penerapannya.	

Menyusun	sebuah	
portofolio	yang	berisi	
hasil	penerapan	
perubahan	di	kelas	dan	
sekolah	asal	Anda.		
	
(panduan	lengkap	ada	
di	LMS)	

1. Memastikan	bahwa	
pelaksanaan	rencana	aksi	
perubahan	sesuatu	yang	dapat	
diimplementasikan	dalam	
kurun	waktu	4	minggu,	
dihitung	sejak	hari	terakhir	
Modul	1.1.	(maksimal	4	
Desember	2020)	

2. Membangun	komunikasi	
dengan	Pendamping	dalam	
memantau	pelaksanaan	
rencana	aksi	perubahan	CGP	
di	kelas	dan	sekolah	mereka.	

3. Mengingatkan	CGP	untuk	
mengunggah	portofolio	
perubahan	yang	dilakukan	
CGP	di	kelas	dan	sekolah	
mereka	pada	LMS	dan	laman	
website	Guru	Berbagi.	

4. Memeriksa	penyelesaian	dan	
kelengkapan	pengumpulan	
portofolio	perubahan	yang	
dilakukan	CGP	di	kelas	dan	
sekolah	mereka.	

mengunggah	portofolio	
pada	LMS	dan	halaman	
website	Guru	Berbagi	
Kementerian	
Pendidikan	dan	
Kebudayaan	
(Kemendikbud).	
Meluangkan	waktu	
untuk	saling	
mengunjungi	dan	
memberikan	umpan	
balik	terhadap	hasil	
unggahan	portofolio	
dua	CGP	lain	laman	
Website	Guru	Berbagi	
Kementerian	
Pendidikan	dan	
Kebudayaan	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Panduan	lengkap	aktivitas	dan	tugas	CGP	ada	di	LMS	
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B. MODUL	1.2	:	NILAI-NILAI	DAN	PERAN	GURU	PENGGERAK	

1. Mulai	Dari	Diri		
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	dapat	mengidentifikasi	nilai-nilai	diri	sendiri,	yang	selama	ini	melekat	dalam	

pribadinya	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	
AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

▪ Mengisi	
Kuesioner	
“Nilai	Diri”	

	
	

▪ Menjawab	
pertanyaan	
dalam	
kuesioner	
daring		

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	yang	
diberikan		

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	tautan	
pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	batas		
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	Tugas	CGP	
• Memberikan	komentar,	umpan	balik,	

dan	apresiasi	terhadap	tugas	CGP	di	
LMS	

	

2. Eksplorasi	Konsep	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

• CGP	dapat	menunjukkan	pemahaman	tentang	hubungan	antara	emosi,	cara	

kerja	otak	dan	pembentukan	nilai-nilai	diri.	

• CGP	 dapat	 menjelaskan	 bagaimana	 nilai-nilai	 diri	 dapat	 bertumbuh	 lewat	

keteladanan	dan	pembiasaan	perilaku	yang	konsisten	di	suatu	lingkungan.	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membaca	pengantar	
• Membaca	Tujuan	

pembelajaran	khusus	

• Mengakses	dan	
mempelajari	
materi	belajar	
mandiri	

• Memastikan	CGP	
mengakses	tugas	yang	
diberikan	
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• Menonton	klip	
Diagram	Identitas	
Gunung	Es	

• Menonton	klip	
Eskalator	dan	kerja	
otak	

	

2) Forum	Diskusi	Bersama	Instruktur	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	
virtual	

• Mengikuti	diskusi	
virtual	

• Mengajak	peserta	berperan	
aktif	dalam	diskusi	

• Menghidupkan	suasana	
diskusi	

• Mengajak	peserta	yang	tidak	
aktif	dalam	disikusi	

	

3) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

▪ Merefleksikan	
hasil	belajar	
tatap	muka	
dengan	
instruktur	

▪ Membuat	
refleksi	4P	
sesuai	dengan	
instruksi	dan	
rubrik	refleksi		

▪ Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan		

▪ Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

▪ Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas		waktu	pengumpulan	

▪ Mempelajari	Tugas	CGP	
▪ Memberikan	komentar,	umpan	
balik,	dan	apresiasi	terhadap	
tugas	CGP	di	LMS	
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3. Ruang	Kolaborasi	
a. Tujuan	Pembelajran	Khusus	

CGP	dapat	menjelaskan	pemahaman	mereka	 tentang	pentingnya	menumbuhkan	

motivasi	intrinsik	(dalam	Filosofi	Pendidikan	Ki	Hadjar	Dewantara)	dalam	upaya	

penumbuhan	murid	merdeka	di	sekolah	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Forum	Diskusi	Bersama	Fasilitator	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	virtual	
• Membaca	

artikel	Dasar-
dasar	
Pendidikan	
KHD	
	

	

• Mengikuti	diskusi	virtual	
• Membuat	kesimpulan	

dalam	bentuk	poin-poin	
yang	dapat	menjelaskan	
tentang	bagaimana	
pemahaman	guru	
mengenai	motivasi	
intrinsik	dapat	
menguatkan	upaya	
penumbuhan	murid	
merdeka	di	sekolah	
	

• Memandu	jalannya	
sesi	virtual	

• Memastikan	CGP	
mengikuti	sesi	virtual	

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Menilai	keaktifan	CGP	
dalam	diskusi	
berdasarkan	rubrik	
sinkron	

	
	

2) Diskusi	Kelompok	Bersama	CGP	Lain	(Setelah	Sesi	Virtual	Dengan	Fasilitator)	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
Penugasan	Kelompok:		
• Diskusi	virtual	
• Membaca	materi	riset	

Prinsip-prinsip	
moderasi	dan	
toleransi	perbedaan	

• Membaca	materi	
Nilai-nilai	
kemanusiaan	

• Menonton	video	Beta	
Mau	Jumpa			

• Membuat	presentasi	
mini	program	untuk	
menumbuhkan	
motivasi	intrinsik	
murid	dalam	
menerima	fakta	
perbedaan	dan	
keberagaman	di	
tengah	masyarakat	
agar	tali	persatuan	
Indonesia	semakin	
kuat	

• Memantau	sesi	
diskusi	kelompok	
CGP	

• Menilai	keaktifan	
CGP	dalam	diskusi	
berdasarkan	rubrik	
asinkron	

• Menilai,	memberikan	
umpan	balik	tugas	
kelompok	
berdasarkan	rubrik	
Ruang	Kolaborasi		
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c. Forum	Diskusi	
TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	pentingnya	motivasi	intrinsik	dalam	
menguatkan	upaya	penumbuhan	murid	merdeka	di	sekolahnya	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	materi-materi	yang	dipelajari	pada	
saat	eksplorasi	konsep	dengan	instruktur	

PERTANYAAN	KUNCI	
• Apa	manfaat	menumbuhkan	motivasi	intrinsik	pada	murid	dalam	belajar	

menerima	keberagaman	dan	toleransi	perbedaan?	
INDIKATOR	KEBERHASILAN	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengidentifikasi	manfaat	menumbuhkan	motivasi	
intrinsik	pada	murid	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menyusun	kesimpulan	atas	pemahaman	mereka	
mengenai	 motivasi	 intrinsik	 dapat	 menguatkan	 upaya	 penumbuhan	 murid	
merdeka	di	sekolah		

AGENDA	
1. Pembukaan	
2. Pengulasan	Materi	
3. Diskusi	Kelompok	
4. Penutupan	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1. Zoom	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	

	

d. Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	
SLIDE	

MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	&	
Icebreaking	 10	 1-2	

	Zoom	
Powerpoint	

Penjelasan	Tujuan	&	
Pembuatan	
Kesepakatan	Belajar	

10	 3-5	

2	
PENGULASAN	
MATERI	 	 10	 6-7	

3	 DISKUSI	
KELOMPOK	

Diskusi	kelompok	 30	 8	-	11	

Presentasi	 20	 12	
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4	 PENUGASAN	 	 5	 13	-	14	

5	 PENUTUPAN	
Review	 5	

15	Penutupan	&	Foto	
Bersama	

5	

	

e. Gambaran	Detail	Sesi	
1) Pembukaan	

PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

Persiapan:		

● Pastikan	ruang	pertemuan	daring	zoom	dapat	diakses	oleh	pendamping	dan	

Calon	Guru	Penggerak	

● Pastikan	laptop	tersambung	dengan	internet	

● Pastikan	slide	pemandu	mampu	ditampilkan	di	layar	ruang	pertemuan	

daring	

● Siapkan	dan	isi	lembar	absen	Calon	Guru	Penggerak	sesuai	dengan	

kehadiran	pada	ruang	pertemuan	daring	tersebut	

Pelaksanaan:	

I. Sambutan	&	Ice	Breaking	(10’)	
Sesi	 pembukaan	merupakan	 kunci	 utama	 dalam	membangun	 keterlibatan	

peserta	 dalam	 sesi.	 Sapalah	 Calon	 Guru	 Penggerak	 dengan	 hangat,	 namun	

tetap	 menunjukkan	 semangat.	 Anda	 bisa	 memberikan	 ice	 breaking	 untuk	

menciptakan	 koneksi	 Calon	 Guru	 Penggerak	 dengan	 fasilitator	 dengan	

singkat	kepada	peserta	jika	dirasa	butuh.		
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• Fasilitator	menyapa	Calon	Guru	Penggerak	serta	mengapresiasi	kehadiran	

Calon	Guru	Penggerak	di	ruang	diskusi	virtual.		

• Fasilitator	meminta	Calon	Guru	Penggerak	untuk	menyalakan	video	serta	

audio	di	 ruang	diskusi	virtual.	Namun	 fasilitator	dapat	memberikan	 izin	

kepada	Calon	Guru	Penggerak	yang	mempunyai	masalah	koneksi	internet	

agar	tidak	perlu	menyalakan	video	

• Fasilitator	 meminta	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 menonaktifkan	

microphone	apabila	tidak	sedang	berbicara.	Microphone	baru	diaktifkan	

ketika	ingin	berbicara	

• Fasilitator	memperkenalkan	diri	kepada	Calon	Guru	Penggerak	

• Fasilitator	mengajak	peserta	untuk	melakukan	ice	breaking.			

II. Penjelasan	Tujuan	Dan	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	

Jelaskan	Tujuan	dan	Agenda	yang	akan	dilakukan	pada	sesi	daring.	Setelah	

penjelasan	 tujuan	 dan	 Agenda,	 ajak	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 kembali	

mengulas/membuat	 kesepakatan	 bersama.	 Fasilitator	 dapat	 memberikan	

masukan	 terkait	 kesepakatan	 bersama.	 Pastikan	 kesepakatan	 yang	

disampaikan	 mampu	 mendukung	 pembelajaran	 Calon	 Guru	 Penggerak.	

Kesepakatan	bersama	dapat	ditulis	dalam	slide	powerpoint	panduan	untuk	

sesi	Ruang	Kolaborasi.		

• Fasilitator	 menampilkan	 slide	 pemandu	 bagian	 tujuan	 sesi	 Ruang	

Kolaborasi	(tampilkan	slide	3)	

• Fasilitator	membacakan	tujuan	sesi	pertemuan	virtual	kepada	Calon	Guru	

Penggerak		

• Fasilitator	menampilkan	slide	pemandu	bagian	agenda	(tampilkan	slide	4)	

• Fasilitator	membacakan	agenda	yang	 akan	dilakukan	selama	sesi	Ruang	

Kolaborasi	

• Fasilitator	menampilkan	slide	kesepakatan	bersama	(tampilkan	slide	5)	

• Fasilitator	 memandu	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 menciptakan	

kesepakatan	bersama	untuk	sesi	Ruang	Kolaborasi.	Ide	untuk	kesepakatan	

ditulis	oleh	fasilitator	dalam	slide	pemandu	
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• Fasilitator	 membacakan	 kesepakatan	 bersama	 yang	 sudah	 dibuat	 dan	

meresmikan	 kesepakatan	 tersebut	 dengan	 sebuah	 tanda	 (tepuk	 tangan,	

jempol,	dll)	

• Tutup	sesi	pembukaan	kemudian	dengan	mengajak	Calon	Guru	Penggerak	

untuk	memasuki	sesi	berikutnya.	

	 		

2) Pengulasan	Materi	

PENGULASAN	MATERI	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	materi-materi	yang	dipelajari	pada	
saat	eksplorasi	konsep	dengan	instruktur	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

Persiapan:		

● Siapkan	pertanyaan-pertanyaan	terkait	materi	di	bagian	eksplorasi	konsep	

● Pastikan	 slide	 materi	 mampu	 ditampilkan	 pada	 layar	 utama	 ruang	

pertemuan	daring	

Pelaksanaan:	

Sesi	ini	bertujuan	untuk	mengulas	kembali	materi-materi	yang	diberikan	pada	

sesi	Eksplorasi	Konsep,	juga	sebagai	pengantar	untuk	Ruang	Kolaborasi.	Materi-

materi	 tersebut	 tidak	 perlu	 diulas	 secara	 detil.	 Apresiasi	 setiap	 Calon	 Guru	

Penggerak	yang	memberikan	jawaban.		

• Fasilitator	 memberikan	 pengantar	 untuk	 aktivitas	 mengulas	 materi	 yang	

sudah	diberikan	pada	eksplorasi	konsep	

• Fasilitator	memberikan	pertanyaan-pertanyaan	pemantik	kepada	Calon	Guru	

Penggerak	pada	slide	7	(ditanyakan	satu	demi	satu)	

Pertanyaan:	

1) Apa	saja	yang	Anda	lakukan	secara	mandiri	pada	saat	eksplorasi	konsep?	

2) Materi	 apa	 saja	 yang	 Anda	 pelajari	 pada	 saat	 eksplorasi	 konsep	 bersama	

instruktur?	
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3) Gagasan	mana	yang	paling	menarik	untuk	Anda?	Mengapa?	

4) Bagian	mana	yang	paling	menimbulkan	banyak	pertanyaan	di	kepala	Anda?	

Apa	saja	pertanyaan	tersebut?	

• Fasilitator	meminta	Calon	Guru	Penggerak	untuk	menjawab	di	fitur	chat,	

atau	 minta	 Calon	 Guru	 Penggerak	 menceritakan	 jawabannya	 secara	

langsung		

• Berikan	 apresiasi	 untuk	 jawaban-jawaban	 Calon	 Guru	 Penggerak	 dan	

tutup	sesi	pengulasan.	

	 	

3) Diskusi	Kelompok	

DISKUSI	KELOMPOK	 DURASI:	50	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	pentingnya	menumbuhkan	
motivasi	intrinsik	dalam	menumbuhkan	murid	merdeka	di	sekolah	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Breakout	Room		
• Tautan	artikel	Dasar-Dasar	Pendidikan	Ki	Hadjar	Dewantara	

	

Persiapan:	

• Siapkan	2	breakout	room	untuk	diskusi	

• Siapkan	nama-nama	anggota	kelompok	(Bisa	dibagi	secara	langsung)			

• Pastikan	fasilitator	memahami	cara	melakukan	breakout	session	

• Siapkan	penghitung	waktu	untuk	durasi	diskusi	kelompok	

Pelaksanaan:	

I. Diskusi	Kelompok	(30’	)	–	(instruksi	dan	pembagian	kelompok	5’	&	

Diskusi	25’)	

Sesi	 ini	 Calon	Guru	 Penggerak	 akan	 dibagi	 kedalam	2	 kelompok.	Masing-

masing	 kelompok	 akan	 diberikan	 sebuah	 artikel	 yang	 akan	 dibahas	 oleh	

masing-masing	 kelompok.	 Tugas	 kelompok	 adalah	 membuat	 kesimpulan	

dalam	bentuk	poin-poin	yang	akan	dipresentasikan	nantinya.		
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• Berikan	pengantar	mengenai	tugas	Guru	Penggerak	untuk	membentuk	

murid	Pancasilais	(materi	di	modul,	tampilkan	slide	9)	

• Tugas:	Membaca	artikel	dan	berdiskusi	membahas	pertanyaan	“mengapa	

kita	perlu	mendorong	motivasi	 intrinsik	murid	dalam	belajar	menerima	

keberagaman	dan	toleransi	perbedaan”	(tampilkan	slide	10)	

• Fasilitator	menjelaskan	mengenai	tugas	kelompok	yang	akan	dilakukan	

oleh	Calon	Guru	Penggerak	(tampilkan	slide	11)	

• Berikan	kesempatan	bertanya	mengenai	tugas	sebelum	masuk	ke	tahap	

selanjutnya.	Ulangi	instruksi	tugas	kepada	Calon	Guru	Penggerak	

• Fasilitator	 menjelaskan	 bahwa	 Calon	 Guru	 Penggerak	 perlu	 mencatat	

hasil	diskusi	

• Fasilitator	membagi	 Calon	 Guru	 Penggerak	menjadi	 2	 kelompok	 (bisa	

disiapkan	sebelum	sesi	dimulai)	

• Fasilitator	memasukkan	Calon	Guru	Penggerak	ke	dalam	breakout	room	

masing-masing		

• Fasilitator	meminta	peserta	untuk	mengakses	 artikel	 yang	 ada	di	 LMS	

dan	bisa	mulai	berdiskusi	

• Fasilitator	masuk	ke	dalam	breakout	room	Calon	Guru	Penggerak	untuk	

memantau	diskusi	kelompok	serta	menjawab	pertanyaan	kelompok.	

• Berikan	 peringatan	waktu	 peserta	 (10	menit	 –	 5	menit	 –	 3	menit	 –	 1	

menit)	

• Setelah	waktu	habis,	 fasilitator	memasukkan	masing-masing	kelompok	

ke	dalam	ruang	diskusi	virtual	besar.		

• Fasilitator	 mengajak	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 mempresentasikan	

hasil	diskusi	
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II. Presentasi	Kelompok	(20’)	

Kelompok	 diminta	 untuk	 mempresentasikan	 hasil	 diskusinya.	 Setiap	

kelompok	diminta	untuk	mempresentasikan	hasilnya	dalam	waktu	5	menit,	

serta	 memberikan	 kesempatan	 kelompok	 lain	 untuk	 menanggapi	 hasil	

diskusi	dalam	waktu	2	menit.		Catat	poin-poin	penting	kelompok	untuk	bisa	

dirangkum	di	akhir	sesi	presentasi.		

• Berikan	pengantar	singkat	mengenai	presentasi	kelompok		

• Fasilitator	memberikan	kesempatan	untuk	kelompok	presentasi	(boleh	

ditunjuk	 apabila	 tidak	 ada	 kelompok	 yang	 mau	 presentasi	 terlebih	

dahulu)	

• Selama	 kelompok	 presentasi,	 fasilitator	 catat	 beberapa	 hasil	 diskusi	

kelompok		

• Fasilitator	berikan	peringatan	waktu	untuk	kelompok	presentasi	

• Setelah	 salah	 satu	 kelompok	 selesai	 presentasi,	 berikan	 kesempatan	

untuk	kelompok	lain	menanggapi	

• Tukar	giliran	kelompok	yang	berpresentasi	

• Berikan	apresiasi	kepada	setiap	kelompok	yang	berpresentasi	

• Fasilitator	 mengulang	 kembali	 hasil	 catatan	 rangkuman	 yang	 sudah	

dibuat	oleh	kedua	kelompok	dan	menutup	sesi	diskusi	kelompok	
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4) Penugasan	
	

	

Persiapan:	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan		

Pelaksanaan:	

Pada	 sesi	 ini,	 berikan	 informasi	 mengenai	 penugasan	 yang	 akan	 dilakukan	 oleh	

Calon	 Guru	 Kelompok.	 Jelaskan	 bahwa	 ini	 adalah	 tugas	 kelompok	 (dengan	

kelompok	yang	sama),	dan	pastikan	penugasan	ini	bisa	dipahami	oleh	Calon	Guru	

Penggerak.		

• Fasilitator	menjelaskan	mengenai	 tugas	kelompok	yang	harus	dikerjakan	oleh	

Calon	Guru	Penggerak	(tampilkan	slide	13)	

• Tugas:	mendesain	 usulan	 mini	 program	 yang	 bertujuan	 untuk	 menumbuhkan	

motivasi	 intrinsik	 murid	 dalam	 belajar	 menerima	 keberagaman	 dan	 toleransi	

perbedaan.	Usulan	 mini	 program	 dibuat	 dalam	 bentuk	 paparan	 presentasi,	 8	

slide	presentasi.	Tugas	dibuat	secara	kelompok	(dengan	kelompok	diskusi	yang	

sama).	 Batas	 waktu	 pengumpulan	 adalah	 3	 hari	 setelah	 sesi	 hari	 ini	 (jika	

pemberian	tugas	hari	…,	maka	pengumpulan	adalah	hari	…).	Kumpulkan	di	LMS.		

• Fasilitator	 menjelaskan	 bantuan	 riset	 materi	 yang	 dapat	 diakses	 untuk	

mengerjakan	tugas	

• Fasilitator	menampilkan	rubrik	penilaian	tugas	untuk	Calon	Guru	Penggerak	

• Fasilitator	memberikan	Calon	Guru	Penggerak	kesempatan	bertanya	

• Fasilitator	 menjelaskan	 kembali	 tugas	 yang	 harus	 dibuat	 oleh	 Calon	 Guru	

Penggerak	

	 	

PENUGASAN	 DURASI:	5	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	tugas	Ruang	Kolaborasi	berikutnya	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
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5) Penutupan	

PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	aktivitas	yang	dilakukan	
di	sesi	ini	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

Persiapan:	

• Siapkan	catatan	hasil	diskusi	kelompok	

• Siapkan	dan	pastikan	fitur	Screen	Capture	bisa	diakses	oleh	fasilitator	

Pelaksanaan:	

Bagian	 ini	dimaksudkan	untuk	mengulas	kembali	aktivitas	yang	sudah	dilakukan	

hari	ini.	Bagian	ini	bisa	dilewatkan	jika	waktu	tidak	cukup.		Namun	pastikan	ada	foto	

bersama	sebagai	bukti	dokumentasi	sesi	Ruang	Kolaborasi		

● Fasilitator	mengajak	peserta	untuk	mengulang	kembali	aktivitas	yang	dilakukan	

selama	sesi	virtual	ini	(tampilkan	slide	14)	

● Contoh	Pertanyaan:	

o Apa	saja	proses	yang	dilakukan	selama	sesi	ini?	(bantu	peserta	untuk	mengingat	

alur	sesi	ini)	

o Apa	yang	kita	lakukan	pertama	kali?	Apa	yang	kita	lakukan	berikutnya?	

o Kesimpulan	yang	diberikan	kelompok	…	antara	lain	sebagai	berikut	(bacakan	

kesimpulan	yang	sudah	Anda	catat)	

o Apa	tugas	yang	perlu	Anda	kerjakan?	

● Fasilitator	mengapresiasi	partisipasi	Calon	Guru	Penggerak	dalam	mengikuti	sesi	

dari	awal	hingga	akhir	

● Fasilitator	menutup	sesi	Ruang	Kolaborasi	dan	mengajak	Calon	Guru	Penggerak	

untuk	berfoto	bersama	

● Fasilitator	 mempersilakan	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 meninggalkan	 ruang	

diskusi	virtual	
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4. Refleksi	Terbimbing	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
Calon	Guru	Penggerak	dapat	merumuskan	nilai-nilai	yang	perlu	ditumbuhkan	

dan	dilestarikan	dalam	diri	Guru	Penggerak	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Refleksi	pribadi	
	

• Merenungkan	
pertanyaan	refleks	

• Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

	

2) Forum	Diskusi	Virtual	Bersama	Fasilitator	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	Virtual	 • Mengikuti	
diskusi	virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memastikan	CGP	mengikuti	

diskusi	virtual	
• Memberikan	umpan	balik	hasil	

refleksi	CGP	berdasarkan	rubrik	
Refleksi		-	tidak	untuk	penilaian	

	

3) Forum	Diskusi	

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	merefleksikan	proses	kegiatan	Refleksi	Terbimbing	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	nilai-nilai	yang	perlu	ditumbuhkan	

dan	dilestarikan	dalam	diri	Guru	Penggerak	
PERTANYAAN	KUNCI	

• Nilai	apa	yang	perlu	Calon	Guru	Penggerak	tumbuhkan	dalam	dirinya?	
INDIKATOR	KEBERHASILAN	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengidentifikasi	nilai-nilai	yang	perlu	ditumbuhkan	
diri	nya	sebagai	Guru	Penggerak	

AGENDA	
1. Pembukaan	
2. Refleksi	Terbimbing		
3. Nilai	Guru	Penggerak	
4. Penutupan	
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MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1.	Zoom	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	
	

4) Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	
SLIDE	

MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	&	
Icebreaking	 10	 1-2	 • Zoom	

• Powerpoint	
• Jamboard		Penjelasan	Tujuan	&	

Pembuatan	
Kesepakatan	Belajar	

10	 3-5	

2	
REFLEKSI	
RUANG	

KOLABORASI	

Diskusi	kelompok	
besar	 15	 6-10	

3	 NILAI	GURU	
PENGGERAK	

Penggalian	nilai	
kelompok	besar	

25	 11-12	

Berbagi	cerita	nilai	
Guru	Penggerak	 20	 13-15	

4	 PENUTUPAN	

Review	 5	

16	
Mengingatkan	
Tahapan	Belajar	
Selanjutnya	

2	

Penutupan	&	Foto	
Bersama	 3	

	

5) Gambaran	Detil	Sesi	

a) Pembukaan	

PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
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Persiapan:		

● Pastikan	ruang	pertemuan	daring	zoom	dapat	diakses	oleh	pendamping	

dan	Calon	Guru	Penggerak	

● Pastikan	laptop	tersambung	dengan	internet	

● Pastikan	slide	pemandu	mampu	ditampilkan	di	layar	ruang	pertemuan	

daring	

● Siapkan	dan	isi	lembar	absen	Calon	Guru	Penggerak	sesuai	dengan	

kehadiran	pada	ruang	pertemuan	daring	tersebut	

Pelaksanaan:	

I. Sambutan	&	Ice	Breaking	(10’)	
Sesi	pembukaan	merupakan	kunci	utama	dalam	membangun	keterlibatan	

peserta	dalam	sesi.	Sapalah	Calon	Guru	Penggerak	dengan	hangat,	namun	

tetap	menunjukkan	semangat.	Anda	bisa	memberikan	ice	breaking	untuk	

menciptakan	 koneksi	 Calon	 Guru	 Penggerak	 dengan	 fasilitator	 dengan	

singkat	kepada	peserta	jika	dirasa	butuh.		

• Fasilitator	 menyapa	 Calon	 Guru	 Penggerak	 serta	 mengapresiasi	

kehadiran	Calon	Guru	Penggerak	di	ruang	diskusi	virtual.		

• Fasilitator	 meminta	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 menyalakan	 video	

serta	 audio	 di	 ruang	 diskusi	 virtual.	 Namun	 fasilitator	 dapat	

memberikan	 izin	 kepada	 Calon	 Guru	 Penggerak	 yang	 mempunyai	

masalah	koneksi	internet	agar	tidak	perlu	menyalakan	video	

• Fasilitator	 meminta	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 menonaktifkan	

microphone	 apabila	 tidak	 sedang	 berbicara.	 Microphone	 baru	

diaktifkan	ketika	ingin	berbicara	

• Fasilitator	memperkenalkan	diri	kepada	Calon	Guru	Penggerak	

• Fasilitator	mengajak	peserta	untuk	melakukan	ice	breaking.			
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II. Penjelasan	Tujuan	Dan	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	
Jelaskan	Tujuan	dan	Agenda	yang	akan	dilakukan	pada	sesi	daring.	Setelah	

penjelasan	tujuan	dan	Agenda,	ajak	Calon	Guru	Penggerak	untuk	kembali	

mengulas/membuat	kesepakatan	bersama.	Fasilitator	dapat	memberikan	

masukan	 terkait	 kesepakatan	 bersama.	 Pastikan	 kesepakatan	 yang	

disampaikan	 mampu	 mendukung	 pembelajaran	 Calon	 Guru	 Penggerak.	

Kesepakatan	bersama	dapat	ditulis	dalam	slide	powerpoint	panduan	untuk	

sesi	Refleksi	Terbimbing.		

• Fasilitator	 menampilkan	 slide	 pemandu	 bagian	 tujuan	 sesi	 Refleksi	

Terbimbing	(tampilkan	slide	3)	

• Fasilitator	membacakan	 tujuan	 sesi	 pertemuan	 virtual	 kepada	 Calon	

Guru	Penggerak		

• Fasilitator	 menampilkan	 slide	 pemandu	 bagian	 agenda	 (tampilkan	

slide	4)	

• Fasilitator	 membacakan	 agenda	 yang	 akan	 dilakukan	 selama	 sesi	

Ruang	Kolaborasi	

• Fasilitator	menampilkan	slide	kesepakatan	bersama	(tampilkan	slide	

5)	

• Fasilitator	 memandu	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 menciptakan	

kesepakatan	 bersama	 untuk	 sesi	 Refleksi	 Terbimbing.	 Ide	 untuk	

kesepakatan	ditulis	oleh	fasilitator	dalam	slide	pemandu	

• Fasilitator	membacakan	kesepakatan	bersama	yang	sudah	dibuat	dan	

meresmikan	kesepakatan	tersebut	dengan	sebuah	tanda	(tepuk	tangan,	

jempol,	dll)	

• Tutup	 sesi	 pembukaan	 kemudian	 dengan	 mengajak	 Calon	 Guru	

Penggerak	untuk	memasuki	sesi	berikutnya.	
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b) Refleksi	Terbimbing	

REFLEKSI	TERBIMBING	 DURASI:	15	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	merefleksikan	proses	kerja	pada	unit	Ruang	
Kolaborasi	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	

Persiapan:	

• Siapkan	Jamboard/powerpoint.		

Pelaksanaan:		

Sesi	 ini	 dilakukan	 untuk	 membuat	 Calon	 Guru	 Penggerak	 merefleksikan	

proses	kerja	kelompok	yang	dilakukan	dalam	penugasan	Ruang	Kolaborasi.	

Hal	 ini	 menguatkan	 salah	 satu	 nilai	 Guru	 Penggerak	 yaitu	 Reflektif.	

Pelaksanaan	 sesi	 ini	 dilakukan	 dalam	 1	 kelompok	 besar.	 Anda	 bisa	

menanyakan	 proses	 di	 salah	 satu	 kelompok	 terlebih	 dahulu	 sebelum	 ke	

kelompok	lainnya,	ataupun	dengan	alur	lainnya,	senyaman	Anda.	Media	yang	

digunakan	bisa	berupa	slide	presentasi	ataupun	jamboard,	ataupun	lainnya.		

• Fasilitator	 memberikan	 pengantar	 mengenai	 refleksi	 pada	 proses	 kerja	

Ruang	Kolaborasi	

• Fasilitator	menjalankan	proses	refleksi	kelompok	

• Contoh	 pertanyaan:	 (Anda	 bisa	 mengganti	 ataupun	 menambahkan	

pertanyaan-pertanyaan	Anda	sendiri)	

Peristiwa:	(tampilkan	slide	7)	

- Tugas	apa	yang	Anda	lakukan?	

- Apa	tantangan	yang	Anda	hadapi?	

- Hal	apa	yang	membuat	kelompok	Anda	berhasil	mengerjakan	tugasnya	

dengan	baik?	

Perasaan:	(tampilkan	slide	8)	
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- Apa	 yang	 Anda	 rasakan	 ketika	 bekerjasama	 dengan	 Calon	 Guru	

Penggerak	lain?	

- Bagaimana	penilaian	Anda	terhadap	hasil	tugas	Anda?	

- Apa	 yang	 Anda	 rasakan	 ketika	 menghadapi	 tantangan	 ketika	

mengerjakan?	

- Pembelajaran:	(tampilkan	slide	9)	

- Apa	yang	dapat	Anda	pelajari	dari	penugasan	ini?	

- Adakah	hal	baru	yang	Anda	ketahui	dari	diri	Anda	dari	penugasan	ini?	

- Penerapan	ke	depan:	(tampilkan	slide	10)	

- Dari	 pembelajaran	 yang	 sudah	 Anda	 dapatkan,	 bagaimana	 contoh	

aplikasi	nya	dalam	kehidupan	Anda	sehari-hari?	

• Fasilitator	mencatat	beberapa	hasil	jawaban	kelompok	

• Apresiasi	jawaban-jawaban	dari	Calon	Guru	Penggerak		

• Fasilitator	 menutup	 sesi	 diskusi	 refleksi	 dan	 memberikan	 pesan	

penyemangat	untuk	Calon	Guru	Penggerak	

	
c) Nilai	Guru	Penggerak	

NILAI	GURU	PENGGERAK	 DURASI:	45	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	nilai-nilai	yang	perlu	
ditumbuhkan	dan	dilestarikan	dalam	diri	Guru	Penggerak	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Jamboard	
• Breakout	Room	

	

Persiapan:	

• Siapkan	slide	jamboard	

• Siapkan	3	breakout	room		

	 	



	

67	
	

Pelaksanaan:	

I. Penggalian	Nilai	(25’)	
Sesi	 ini	 dilakukan	 untuk	menggali	 nilai-nilai	 diri	 Calon	 Guru	 Penggerak	

yang	perlu	ditumbuhkan	dan	dilestarikan	dalam	diri	Guru	Penggerak.	Sesi	

ini	 bisa	 dilakukan	 secara	 bersama-sama.	 Tugas	 fasilitator	 disini	 adalah	

memfasilitasi	hasil	renungan	ini	hingga	akhirnya	muncul	nilai-nilai	yang	

bisa	disepakati	bersama-sama.	Pastikan	peserta	mendapatkan	kesempatan	

berbicara	 yang	 sama.	 Simpulkan	 nilai-nilai	 yang	 cenderung	mempunyai	

maksud	yang	sama.	Anda	bisa	menggunakan	metode	lain	yang	dirasa	lebih	

nyaman	untuk	Anda	gunakan.		

• Fasilitator	mengingatkan	Calon	Guru	Penggerak	pada	refleksi	mandiri	

yang	dilakukan	sebelum	sesi	ini	Refleksi	Terbimbing	dimulai	

• Fasilitator	membuka	aplikasi	jamboard	

• Fasilitator	mengajak	peserta	untuk	menyampaikan	hasil	renungannya	

pada	 kelas	 besar.	 Apabila	 ada	 yang	 perlu	 ditelusuri	 lebih	 jauh,	 gali	

jawaban	 kepada	 Calon	 Guru	 Penggerak	 yang	 bersangkutan.	 Jika	

diperlukan,	minta	contoh	perilaku.		(tampilkan	slide	12)	

• Fasilitator	 mencatat	 hasil	 renungan	 peserta	 di	 aplikasi	 jamboard	

(jamboard)	

• Setiap	ada	nilai	yang	muncul,	fasilitator	bisa	memberikan	kesempatan	

untuk	Calon	Guru	Penggerak	lain	untuk	menanggapi	nilai	tersebut	

• Setelah	 semua	 selesai	menyampaikan,	 fasilitator	membacakan	 ulang	

nilai-nilai	yang	muncul	

• Fasilitator	mengapresiasi	hasil	renungan	yang	sudah	disampaikan	oleh	

Calon	Guru	Penggerak			

	

II. Berbagi	Cerita	Dalam	Kelompok	(20’)		

Setelah	penggalian	nilai	selesai,	sesi	 ini	bertujuan	untuk	mengajak	Calon	

Guru	Penggerak	mengevaluasi	dirinya	terkait	nilai-nilai	dan	membagikan	

evaluasi	diri	tersebut	kepada	Calon	Guru	Penggerak	lain	dalam	kelompok.	
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Calon	 Guru	 Penggerak	 bisa	 memberikan	 saran	 untuk	 Calon	 Guru	

Penggerak	lain.	Berbagi	cerita	dilakukan	dalam	3	kelompok	(3-3-4).		

• Fasilitator	memberikan	pengantar	untuk	berbagi	cerita	(tampilkan	slide	

14)	

• Fasilitator	menampilkan	pertanyaan-pertanyaan	panduan	dalam	slide	

presentasi	(tampilkan	slide	15)	

• Pertanyaan:	

- Dari	nilai-nilai	ini,	mana	yang	menurut	Anda	telah	secara	kuat	ada	di	

dalam	diri	Anda?	

- Manakah	yang	perlu	diperkuat?	

- Apa	langkah	yang	bisa	dilakukan	untuk	memperkuat	nilai	tersebut?	

- Apa	yang	menjadi	 faktor	pendukung	dalam	menumbuh	kembangkan	

nilai	tersebut?	

- Apa	faktor	penghambatnya?	Bagaimana	mengatasinya?	

• Fasilitator	 menjelaskan	 waktu	 untuk	 menceritakan	 hasil	 renungan	

masing-masing	orang	adalah	3-5	menit	

• Fasilitator	membagi	Calon	Guru	Penggerak	ke	dalam	3	kelompok	(bisa	

disiapkan	sebelumnya)	

• Fasilitator	 memindahkan	 Calon	 Guru	 Penggerak	 ke	 dalam	 masing-

masing	breakout	room	

• Fasilitator	memantau	aktivitas	kelompok	dalam	tiap	breakout	room	

• Fasilitator	 memberikan	 peringatan	 waktu	 dalam	 tiap	 kelompok	 (5	

menit	–	3	menit	–	1	menit)	

• Fasilitator	 mengembalikan	 tiap	 kelompok	 ke	 dalam	 ruang	 diskusi	

virtual	besar	

• Apresiasi	kesediaan	Calon	Guru	Penggerak	karena	 telah	berbagi	hasil	

evaluasinya	dengan	 rekannya	dan	berikan	pesan	penyemangat	untuk	

menumbuhkembangkan	nilai-nilai	tersebut	

• Fasilitator	menutup	sesi		
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d) Penutupan	
PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	aktivitas	yang	dilakukan	
di	sesi	ini	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

Persiapan:	

• Siapkan	fitur	screen	capture	

Pelaksanaan:	

Ini	merupakan	bagian	penutup	untuk	sesi	Refleksi	Terbimbing	yang	sudah	

dijalankan.	Ulas	kembali	aktivitas	yang	sudah	dilakukan	selama	sesi	ruang	

virtual	 ini.	Apabila	waktu	 tidak	mencukupi,	bagian	 ini	merupakan	bagian	

yang	 bisa	 dihilangkan.	 Setelah	 mengulang	 kembali	 aktivitas,	 tutup	

keseluruhan	 sesi	 Refleksi	 Terbimbing,	 apresiasi	 partisipasi	 peserta	 dan	

pastikan	ada	foto	bersama	untuk	dokumentasi	sesi	Refleksi	Terbimbing.		

• Fasilitator	 memberikan	 pengantar	 untuk	 sesi	 penutupan	 (tampilkan	

slide	16)	

• Fasilitator	mengajak	peserta	untuk	mengulas	kembali	seluruh	aktivitas	

Refleksi	Terbimbing,	termasuk	nilai-nilai	yang	sudah	dikeluarkan	oleh	

Calon	Guru	Penggerak	

• Fasilitator	menjelaskan	tahapan	belajar	selanjutnya,	yaitu	Demonstrasi	

Kontekstual	

• Fasilitator	mengapresiasi	partisipasi,	kesediaan	Calon	Guru	Penggerak	

mengikuti	sesi		

• Fasilitator	 menutup	 sesi	 Refleksi	 Terbimbing	 dan	 mengajak	 peserta	

untuk	berfoto	bersama		

• Fasilitator	 mempersilakan	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 keluar	 dari	

ruang	diskusi	virtual	
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5. Demonstrasi	Kontekstual	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
CGP	 dapat	 mendemonstrasikan	 pemahamannya	 atas	 nilai-nilai	 yang	 perlu	

ditumbuhkan	 berikut	 tindakan	konkret	 yang	 perlu	 dilestarikan	 pada	 diri	 Guru	

Penggerak	menggunakan	media	yang	paling	efektif	dan	nyaman	menurut	mereka	

b. Jenis	Kegiatan:	Mandiri	
AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Penugasan	
individu	

	
	

Membuat	sajian	hasil	
pembelajaran	yang	telah	
diperoleh	dengan	
mengintisarikan	nilai-nilai	dan	
refleksi	masing-masing	atas	
pembelajaran	sejauh	ini	dalam	
bentuk:	
▪ Teks	Puisi	dibacakan	

(tagihan:	Dokumen	tulisan	
dengan	format	pdf	dan	
dokumen	audio)	

▪ Syair	lagu	dinyanyikan	
(tagihan:	Dokumen	tulisan	
dengan	format	pdf	dan	
dokumen	audio)	

• Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	penilaian,	umpan	

balik	berdasarkan	rubrik	
demonstrasi	kontekstual	
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6. Elaborasi	Pemahaman	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
CGP	mampu	mengidentifikasi	nilai-nilai	dan	peran	Guru	Penggerak	dalam	upaya	

penumbuhan	murid	merdeka	

b. Jenis	Kegiatan		
1) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membaca	

Dokumen	Hasil	Uji	
Publik	Model	
Kompetensi	Guru	

• Membaca	
Dokumen	Hasil	Uji	
Publik	Model	
Kompetensi	
Kepala	Sekolah	

	
	

• Membaca	
Dokumen	Hasil	Uji	
Publik	Model	
Kompetensi	Guru	

• Membaca	
Dokumen	Hasil	Uji	
Publik	Model	
Kompetensi	
Kepala	Sekolah	

	

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

	

	

	 	



	 	

72	
	

2) Forum	Diskusi	Virtual	Bersama	Fasilitator	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	
diskusi	virtual	

• Membuat	 jadwal	 diskusi	 virtual	
dengan	CGP	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memastikan	 CGP	 mengikuti	

diskusi	virtual		
• Menilai	 keaktifan	 CGP	 dalam	

diskusi	 kelompok	 berdasarkan	
rubrik	keaktifan	bagian	sinkronus	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Detail	fasilitasi	di	bawah	ini	
	

3) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

						TUGAS	CGP	 										TUGAS	
FASILITATOR	

Penugasan	mandiri	 Merespon	materi	belajar	
dalam	bentuk	pilihan:	
• Refleksi	Monolog	

(tagihan:	dokumen	teks	&	
dokumen	audio/video)	

• Infografik	(tagihan:	
dokumen	tulisan	&	
gambar,	pdf)	

• Slide	presentasi	(tagihan:	
dokumen	tulisan	&	
gambar,	format	ppt,	
maksimum	5	slide)	

• Perumpamaan	(tagihan:	
dokumen	tulisan	dengan	
ilustrasi	satu	halaman,	
pdf)	
	

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	
tugas	di	tautan	
pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	
tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	komentar,	

umpan	balik,	dan	
apresiasi	terhadap	tugas	
CGP	di	LMS	
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4) Forum	Diskusi/Konsultasi	

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	5	nilai	Guru	Penggerak		

PERTANYAAN	KUNCI	
• Apa	nilai-nilai/peran	seorang	Guru	Penggerak?	

INDIKATOR	KEBERHASILAN	
• Calon	 Guru	 Penggerak	 dapat	 menjelaskan	 nilai-nilai/peran	 seoran	 Guru	

Penggerak	
AGENDA	

1. Pembukaan	
2. Nilai	Guru	Penggerak	(Diskusi	&	Presentasi)	
3. Penutupan	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1.	Zoom	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	
	

5) Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	
SLIDE	

MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	&	
Icebreaking	

10	 1-2	 • Zoom	
• Powerpoi

nt	Penjelasan	Tujuan	&	
Pembuatan	
Kesepakatan	Belajar	

10	 3-5	

2	 NILAI	GURU	
PENGGERAK	

Diskusi	kelompok	
tentang	nilai	Guru	
Penggerak	

30	 6-9	

Presentasi	kelompok	 35	 10-11	

3	 PENUTUPAN	

Penugasan	 3	 13-14	

Mengingatkan	Tahapan	
selanjutnya	

2	 	

Penutupan	&	Foto	
Bersama	 3	 	
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6) GAMBARAN	DETIL	SESI	

a) Pembukaan	
PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

Persiapan:		

● Pastikan	ruang	pertemuan	daring	zoom	dapat	diakses	oleh	pendamping	dan	

Calon	Guru	Penggerak	

● Pastikan	laptop	tersambung	dengan	internet	

● Pastikan	slide	pemandu	mampu	ditampilkan	di	layar	ruang	pertemuan	

daring	

● Siapkan	dan	isi	lembar	absen	Calon	Guru	Penggerak	sesuai	dengan	

kehadiran	pada	ruang	pertemuan	daring	tersebut	

Pelaksanaan:	

I. Sambutan	&	Ice	Breaking	(10’)	
Sesi	 pembukaan	merupakan	kunci	 utama	dalam	membangun	keterlibatan	

peserta	dalam	sesi.	 Sapalah	Calon	Guru	Penggerak	dengan	hangat,	namun	

tetap	menunjukkan	 semangat.	 Anda	 bisa	memberikan	 ice	 breaking	 untuk	

menciptakan	 koneksi	 Calon	 Guru	 Penggerak	 dengan	 fasilitator	 dengan	

singkat	kepada	peserta	jika	dirasa	butuh.		

• Fasilitator	menampilkan	slide	1	

• Fasilitator	 menyapa	 Calon	 Guru	 Penggerak	 serta	 mengapresiasi	

kehadiran	Calon	Guru	Penggerak	di	ruang	diskusi	virtual		

• Fasilitator	meminta	Calon	Guru	Penggerak	untuk	menyalakan	video	serta	

audio	di	ruang	diskusi	virtual.	Namun	fasilitator	dapat	memberikan	izin	

kepada	 Calon	 Guru	 Penggerak	 yang	 mempunyai	 masalah	 koneksi	

internet	agar	tidak	perlu	menyalakan	video	
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• Fasilitator	 meminta	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 menonaktifkan	

microphone	apabila	tidak	sedang	berbicara.	Microphone	baru	diaktifkan	

ketika	ingin	berbicara	

• Fasilitator	memperkenalkan	diri	kepada	Calon	Guru	Penggerak	

• Fasilitator	mengajak	peserta	untuk	melakukan	ice	breaking.			

II. Penjelasan	Tujuan	Dan	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	
Jelaskan	Tujuan	dan	Agenda	yang	akan	dilakukan	pada	sesi	daring.	Setelah	

penjelasan	 tujuan	dan	Agenda,	 ajak	Calon	Guru	Penggerak	untuk	kembali	

mengulas/membuat	 kesepakatan	 bersama.	 Fasilitator	 dapat	 memberikan	

masukan	 terkait	 kesepakatan	 bersama.	 Pastikan	 kesepakatan	 yang	

disampaikan	 mampu	 mendukung	 pembelajaran	 Calon	 Guru	 Penggerak.	

Kesepakatan	bersama	dapat	ditulis	dalam	slide	powerpoint	panduan	untuk	

sesi	Elaborasi	Pemahaman	

• Fasilitator	menampilkan	slide	pemandu	bagian	tujuan	sesi	forum	diskusi	

Elaborasi	Pemahaman		(slide	3)	

• Fasilitator	 membacakan	 tujuan	 sesi	 pertemuan	 virtual	 kepada	 Calon	

Guru	Penggerak		

• Fasilitator	menampilkan	slide	pemandu	bagian	agenda	(slide	4)	

• Fasilitator	membacakan	agenda	yang	akan	dilakukan	selama	sesi	Ruang	

Kolaborasi	

• Fasilitator	menampilkan	slide	kesepakatan	bersama		(slide	5)	

• Fasilitator	 memandu	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 menciptakan	

kesepakatan	 bersama	 untuk	 sesi	 Elaborasi	 Pemahaman.	 Ide	 untuk	

kesepakatan	ditulis	oleh	fasilitator	dalam	slide	pemandu	

• Fasilitator	membacakan	 kesepakatan	 bersama	 yang	 sudah	 dibuat	 dan	

meresmikan	kesepakatan	tersebut	dengan	sebuah	tanda	(tepuk	tangan,	

jempol,	dll)	

• Tutup	 sesi	 pembukaan	 kemudian	 dengan	 mengajak	 Calon	 Guru	

Penggerak	untuk	memasuki	sesi	berikutnya.	
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b) Nilai	Guru	Penggerak	
NILAI	GURU	PENGGERAK		 DURASI:	65	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	nilai-nilai	Guru	Penggerak	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

Persiapan:		

● Tentukan	nama-nama	pasangan	diskusi	(5	kelompok)		

● Siapkan	5	Breakout	Room	untuk	diskusi		

Pelaksanaan:		

I. Diskusi	Kelompok	(30’)	

Pada	 sesi	 ini	 Calon	 Guru	 Penggerak	 mempelajari	 nilai-nilai	 yang	 perlu	

dimiliki	 oleh	 Guru	 Penggerak.	 Calon	 Guru	 Penggerak	 diminta	 untuk	

memaknai	 kelima	 nilai	 Guru	 Penggerak	 ini	 dan	mendiskusikannya	 dalam	

kelompok.	 Hasil	 diskusi	 ini	 kemudian	 akan	 dipresentasikan	 agar	 seluruh	

Calon	Guru	Penggerak	mempunyai	pemahaman	yang	sama.	

• Fasilitator	memberikan	pengantar	mengenai	kelima	nilai	Guru	Penggerak	

• Kelima	nilai	tersebut	adalah:	(1)	Mandiri,	(2)	Reflektif,	(3)	Kolaboratif,	(4)	

Inovatif,	(5)	Berpihak	pada	murid		(tampilkan	slide	7)	

• Fasilitator	menjelaskan	tugas	yang	akan	dilakukan	oleh	kelompok	(slide	

8)	

• Tugas:	 Mendiskusikan	 nilai/peran	 Guru	 Penggerak.	 Akan	 diberikan	

beberapa	 pertanyaan	 pemandu	 untuk	 diskusi.	 Hasil	 diskusi	 ini	 akan	

dipresentasikan	oleh	masing-masing	kelompok.	Hasil	diskusi	bisa	dibuat	

dalam	bentuk	slide	presentasi	ataupun	menggunakan	media	lainnya	

• Pertanyaan	panduan:	(slide	9)	

- Apa	contoh	kegiatan	konkret	dari	setiap	nilai	tersebut	menurut	Anda	

sebagai	Calon	Guru	Penggerak?	

- Apa	saja	hal	yang	perlu	Anda	lakukan	untuk	membantu	menumbuhkan	

nilai-nilai/peran	tersebut	sejak	sekarang?	
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- Siapa	saja	yang	dapat	dan	perlu	membantu	Anda	untuk	menumbuhkan	

nilai-nilai/peran	tersebut?	

• Fasilitator	membagi	Calon	Guru	Penggerak	menjadi	5	kelompok	(masing-

masing	kelompok	berisikan	2	orang,	bisa	disiapkan	sebelumnya)	

• Fasilitator	memasukkan	peserta	ke	dalam	breakout	room	

• Fasilitator	 memantau	 jalannya	 diskusi	 kelompok	 dengan	 berpindah-

pindah	breakout	room	

• Fasilitator	memberikan	peringatan	waktu	kepada	tiap	kelompok	(5	menit	

–	3	menit	–	1	menit)	

• Ketika	 kelompok	 sudah	 selesai	 berdiskusi,	 fasilitator	 memasukkan	

seluruh	Calon	Guru	Penggerak	ke	dalam	ruang	diskusi	virtual	besar	

	

II. Presentasi	Kelompok	(35’)	
Masing-masing	 kelompok	 mempresentasikan	 hasil	 diskusinya.	 Tiap	

kelompok	mendapatkan	waktu	5	menit	untuk	presentasi,	dan	2	menit	untuk	

kelompok	lain	memberikan	tanggapan.		

• Fasilitator	 memberikan	 pengantar	 dan	 aturan	 main	 (waktu	 &	 peran	

kelompok	lain)	terkait	presentasi	kelompok	(tampilkan	slide	11)	

• Fasilitator	memberikan	kesempatan	kelompok	untuk	mempresentasikan	

hasil	diskusi	

• Fasilitator	 memberikan	 peringatan	 waktu	 untuk	 tiap	 kelompok	

presentasi	(1	menit)	

• Fasilitator	 membuka	 kesempatan	 untuk	 kelompok	 lain	 memberikan	

tanggapan	

• Berikan	apresiasi	kepada	tiap	kelompok	setelah	selesai	presentasi	serta	

tanggapan	dari	kelompok	lain	

• Berikan	 rangkuman	 singkat	 setelah	 semua	 kelompok	 menyelesaikan	

presentasi	(ulangi	kembali	kelima	nilai	Guru	Penggerak)	

• Tutup	sesi	Nilai	Guru	Penggerak		
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c) Penutupan	

PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	kembali	tugas	selanjutnya		
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	aktivitas	yang	sudah	dilakukan	
dalam	sesi	ruang	virtual	Elaborasi	Pemahaman	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	tahapan	selanjutnya	setelah	sesi	
ini	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	

I. Penugasan	(3’)	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	menjelaskan	penugasan	untuk	Calon	Guru	Penggerak	di	sesi	

Elaborasi	Pemahaman	

• Tugas:	Membuat	 sebuah	 karya	 untuk	 menunjukkan	 pemahaman	 Calon	

Guru	 Penggerak	mengenai	 nilai-nilai	 dan	 peran	 Guru	 Penggerak	 dalam	

membangun	budaya	belajar	 segenap	komunitas	di	 sekolah	dan	 sebagai	

satu	kesatuan	upaya	menumbuhkan	murid	merdeka	(tampilkan	slide	13)	

• Pilihan	karya/sajian:	(tampilkan	slide	14)	

Karya	 Dokumen	Pengumpulan	
Refleksi	monolog	
dibacakan	

Dokumen	teks	berformat	PDF	dan	dokumen	
format	audio	atau	video	

Paparan	lewat	bantuan	
diagram	atau	infografis	

Satu-kesatuan	tulisan	dan	gambar	dalam	
dokumen	satu	halaman	berformat	PDF	

Paparan	lewat	bantuan	
presentasi	slide	

Satu-kesatuan	tulisan	dan	gambar	dalam	satu	
dokumen	berformat	ppt	maksimum	5	slide	

Perumpamaan	
(metafora)	

Satu	dokumen	tulisan	dilengkapi	dengan	
ilustrasi	dalam	format	PDF	satu	halaman		
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II. Penutupan	(7’)	

Pelaksanaan:	

Ini	merupakan	bagian	penutup	untuk	 sesi	 Elaborasi	 Pemahaman	yang	 sudah	

dijalankan.	 Ulas	 kembali	 aktivitas	 yang	 sudah	 dilakukan	 selama	 sesi	 ruang	

virtual	 ini	 jika	masih	 ada	 cukup	waktu.	 Setelah	mengulang	kembali	 aktivitas,	

tutup	keseluruhan	sesi	Elaborasi	Pemahaman,	apresiasi	partisipasi	peserta	dan	

pastikan	ada	foto	bersama	untuk	dokumentasi	sesi	Elaborasi	Pemahaman.		

• Fasilitator	memberikan	pengantar	untuk	sesi	penutupan	

• Fasilitator	 mengajak	 peserta	 untuk	 mengulas	 kembali	 seluruh	 aktivitas	

Refleksi	Terbimbing,	termasuk	nilai-nilai	yang	sudah	dikeluarkan	oleh	Calon	

Guru	Penggerak	

• Fasilitator	 menjelaskan	 tahapan	 belajar	 selanjutnya,	 yaitu	 Koneksi	 Antar	

Materi	

• Fasilitator	 mengapresiasi	 partisipasi,	 kesediaan	 Calon	 Guru	 Penggerak	

mengikuti	sesi		

• Fasilitator	menutup	sesi	Elaborasi	Pemahaman	dan	mengajak	peserta	untuk	

berfoto	bersama		

• Fasilitator	mempersilakan	 Calon	 Guru	 Penggerak	 untuk	 keluar	 dari	 ruang	

diskusi	virtual	
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7. Koneksi	Antar	Materi	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	mampu	merencanakan	perubahan	kecil	 yang	perlu	dilakukan	 secara	 rutin	

oleh	diri	CGP	sendiri	sebagai	bagian	dari	upaya	penumbuhan	murid	merdeka	di	

sekolahnya	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membuat	rencana	

perubahan	kecil	
sesuai	format	yang	
diberikan		

	

• Membuat	rencana	
perubahan	kecil	
sesuai	format	yang	
diberikan		

• Tugas	dikumpulkan	
di	LMS	

• Membuat		bagan	
(peta	konsep,	peta	
pikiran	(mindmap),	
spider	web,	dll)	atau	
sebuah	artikel	untuk	
menggambarkan	
kaitan	antara	
materi-materi	dalam	
modul	ini,	dan	juga	
kaitan	dengan	
dengan	modul-
modul	yang	sudah	
pelajari	sebelumnya	

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	
tugas	di	tautan	
pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	
tugas	rencana	setelah	
batas	waktu	
pengumpulan	

• Mempelajari	rencana	CGP		
• Memberikan	komentar,	

umpan	balik,	dan	
apresiasi	terhadap	tugas	
CGP	di	LMS	
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8. Aksi	Nyata	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	mampu	mewujudkan	perubahan	kecil	yang	telah	direncanakan	

b. Jenis	Kegiatan:	Mandiri	
AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Menjalankan	
rencana	
perubahan	kecil	
(Koneksi	Antar	
Materi)	
	

	

• Membuat	
portofolio	
tindakan	nyata	
rencana	
perubahan	kecil	

	
	

• Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Menilai	kelengkapan	portofolio	

tindakan	nyata	yang	telah	
diterapkan	

• Memberikan	komentar,	umpan	
balik,	dan	apresiasi	terhadap	
tugas	CGP	di	LMS	

• menuliskan	catatan	aksi	nyata	
yang	bisa	dikomunikasikan	
dengan	pendamping	melalui	
Jurnal	Komunikasi	

• Merefleksikan	
pengalaman	
belajar	modul	
1.2	
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C. MODUL	1.3:	VISI	GURU	PENGGERAK	

1. Mulai	Dari	Diri	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	mampu	merumuskan	visinya	mengenai	sekolah	yang	menumbuhkan	

murid	merdeka.	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	
AAKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Membaca	
artikel	
mengenai	
visi	

	
	

• Tugas	
Individu	1	
Menjawab	
pertanyaan	
reflektif	
dalam	bentuk	
paragraf		

	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	LMS	
• Mengingatkan	CGP	yang	belum	

mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	umpan	balik,	

komentar,	atau	apresiasi	terhadap	
tugas	1	CGP	pada	LMS	

	

2. Eksplorasi	Konsep	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	mampu	mengorelasikan	visinya	dengan	pola	pikir	inkuiri	apresiatif	dalam	

penumbuhan	murid	merdeka	di	sekolah.	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membaca	artikel	

Visi:	Mengelola	
Perubahan	dan	
Lingkungan	yang	
Positif	

• Menonton	video	
tahapan	BAGJA	

	

• Tugas	Individu	2	
Menjawab	
pertanyaan	
reflektif	dalam	
bentuk	esai		

	
	

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	
tugas	di	LMS	

• Mengingatkan	CGP	
yang	belum	
mengumpulkan	tugas	
setelah	batas	waktu	
pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		



	

83	
	

• Memberikan	umpan	
balik,	komentar,	atau	
apresiasi	terhadap	
tugas	2	CGP	pada	LMS	

	

2) Forum	Diskusi	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	
virtual	

• Mengikuti	
diskusi	virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memastikan	 CGP	 mengikuti	

diskusi	virtual	(sesi	eksplorasi	
konsep)	

• Menilai	keaktifan	CGP	saat	sesi	
diskusi	 menggunakan	 rubrik	
keaktifan	 peserta	 forum	
diskusi	sinkron	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Detail	fasilitasi	di	bawah	ini	

	
3) Forum	Diskusi	Kelompok	

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	esensi	dari	pendekatan	

inkuiri	apresiatif	untuk	mencapai	suatu	perubahan	yang	diinginkan	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	tahapan	BAGJA	dalam	

membuat	suatu	perubahan	
PERTANYAAN	KUNCI	

• Apa	saja	yang	menjadi	hal-hal	inti	dalam	bacaan	inkuiri	apresiatif	dan	
video	tentang	tahapan	BAGJA?	

• Apa	pentingnya	Anda	mempelajari	inkuiri	apresiatif	dan	tahapan	
BAGJA	sebagai	
calon	guru	penggerak?	

• Informasi	apa	saja	yang	Anda	butuhkan	untuk	lebih	memahami	
paradigma	dan	manajemen	perubahan	inkuiri	apresiatif	dan	tahapan	
BAGJA?	

• Hal	kecil	apa	yang	dapat	Anda	lakukan	sekarang,	setelah	memperoleh	
informasi	tersebut?	

INDIKATOR	KEBERHASILAN	
• Peserta	 dapat	 menjelaskan	 hal-hal	 esensi	 dan	 penerapan	 inkuiri	

apresiatif	



	 	

84	
	

• Peserta	 dapat	 menjelaskan	 tahapan	 BAGJA	 sebagai	 paradigma	 dan	
model	manajemen	perubahan	untuk	mewujudkan	murid	merdeka	

• Peserta	dapat	menyebutkan	hal-hal	konkrit	yang	akan	dilakukan	untuk	
mengimplementasikan	tahapan	BAGJA	di	sekolah	

AGENDA	
1. Pembukaan	
2. Diskusi	Inkuiri	Apresiatif	dan	Tahapan	BAGJA	
3. Diskusi	Identifikasi	perilaku/tindakan	di	sekolah	yang	sesuai	dengan	
paradigma	inkuiri	apresiatif		

4. Penutupan	
MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	

1. Zoom	
2. Jam	board	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	

	
4) Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	
SLIDE	 MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	dan	Ice	
Breaking	 10’	 1	

	

Penjelasan	Tujuan	dan	
Kesepakatan	Kelas	 10’	 2-5	

	

2	

PENDEKATAN	
INKUIRI	

APRESIATIF	
DAN	

TAHAPAN	
BAGJA	

Penjelasan	Diskusi	
Mengenai	Inkuiri	
Apresiatif	dan	Tahapan	
BAGJA	

5’	 6-7	

	

Diskusi	Mengenai	Inkuiri	
Apresiatif	dan	Tahapan	
BAGJA	

30’	 -	
	

3	

IDENTIFIKASI	
PERILAKU	
YANG	SESUAI	
DENGAN	

PARADIGMA	
INKUIRI	

APRESIATIF		

Diskusi	Identifikasi	
Perilaku	Yang	Sesuai	
Dengan	Paradigma	
Inkuiri	Apresiatif	

25’	 8-9	

	

4	 PENUTUPAN	

Benang	Merah	 5’	 10	
	

Mengingatkan	Tahapan	
Belajar	Selanjutnya	 3’	 -	

	

Penutupan	dan	Foto	
Bersama	 2’	 -	
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5) Gambaran	Detil	Sesi		

a) Pembukaan	

PEMBUKAAN	 DURASI:	20	
MENIT	

TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	
dan	fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Power	Point	

	
I. Penyambutan	&	Icebreaking	(10’)	
Persiapan:		

• Pastikan	Anda	sudah	berada	di	lokasi	yang	ideal	(tidak	berisik,	koneksi	

internet	kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

• Sesi	 pembukaan	 menjadi	 kunci	 keterlibatan	 peserta	 di	 pelatihan.	

Mulai	pelatihan	dengan	sapaan	hangat	dan	bersemangat.	Ingat	bahwa	

Anda	menjadi	role-model	akan	semangat	peserta.		

• Menyapa	 calon	 guru	 penggerak	 dengan	 semangat,	 berikan	

pertanyaan-pertanyaan	 yang	 dapat	 membuat	 peserta	 terlibat	 dan	

membentuk	koneksi	antar	calon	guru	penggerak.		

• Setelah	 menyapa,	 lakukan	 ice	 breaking.	 Ice	 Breaking	 digunakan	 di	

awal	untuk	membuat	koneksi	antar	calon	guru	penggerak,	pemandu	

yang	 membawakan	 kegiatan,	 ataupun	 dengan	 kegiatan	 yang	

dilaksanakan.	Walaupun	ice	breaking	telah	diberikan	juga	di	kegiatan	

sebelumnya,	ice	breaking	kali	ini	digunakan	untuk	membuat	peserta	

nyaman	dengan	peserta	lain	dan	di	kegiatan	sesi	ini.		
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II. Penjelasan	Tujuan	&	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	

Persiapan:		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	tujuan	sesi	dan	agenda	kegiatan	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

• [Tayangkan	slide	Tujuan	sesi]	

• Jelaskan	 tentang	 tujuan	 Sesi	 Eksplorasi	 Konsep	 ini.	 Setelah	

memberitahukan	 tujuan,	 beritahukan	 agenda	 kegiatan	 yang	 akan	

dilakukan	untuk	mencapai	tujuan	tersebut.		

• [Tayangkan	slide	Agenda	Kegiatan]	

• Setelah	memberitahukan	tujuan	dan	agenda	belajar,	beri	kesempatan	

bertanya	pada	peserta.		

• Beritahukan	kesepakatan	bersama	untuk	diikuti	peserta.		

• [Tayangkan	slide	Kesepakatan	Belajar]	

• Membacakan	 kesepakatan	 bersama,	 minta	 peserta	 untuk	

menambahkan	kesepakatan	jika	diperlukan		

• Fasilitator	membacakan	kembali	kesepakatan	yang	telah	dibuat	dan	

menyepakatinya	bersama	dengan	peserta.		
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b) Pendekatan	Inkuiri	Apresiatif	dan	Tahap	BAGJA	

PENDEKATAN	INKUIRI	APRESIATIF	DAN	TAHAPAN	
BAGJA	

DURASI:		35	MENIT	

TUJUAN	SESI	

• Peserta	dapat	menjelaskan	hal-hal	esensi	paradigma	inkuiri	apresiatif	

• Peserta	 dapat	menjelaskan	 tahapan	BAGJA	 sebagai	 paradigma	 dan	model	

manajemen	perubahan	untuk	mewujudkan	murid	merdeka	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	

• Chat	

• Jam	Board	

	
I. Penjelasan	Diskusi	Mengenai	Inkuiri	Apresiatif	Dan	Tahapan	BAGJA	

(5’)	
	

Persiapan:		

• Pastikan	 semua	 CGP	 membuka	 video,	 beri	 kesempatan	 CGP	 untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Pastikan	fitur	chat	room	pada	aplikasi	zoom	bisa	diakses	oleh	semua	CGP	

Pelaksanaan:	

• Ajak	peserta	untuk	berdiskusi	mengenai	 inkuiri	apresiatif	dan	tahapan	

BAGJA		

• Menjelaskan	 pada	 diskusi	 ini	 masing-masing	 CGP	 dapat	 memberikan	

pendapatnya	 mengenai	 topik	 diskusi	 berdasarkan	 pertanyaan-

pertanyaan	yang	diajukan	oleh	fasilitator	

• Ketika	ada	CGP	yang	ingin	berpendapat,	CGP	bisa	menekan	tombol	raise	

hand	atau	menuliskan	di	chat	room	

• CGP	menyampaikan	pendapat	setelah	dipersilakan	oleh	fasilitator,	CGP	

yang	 belum	 dipersilakan	 bisa	 menunggu	 terlebih	 dahulu	 sampai	

fasilitator	mempersilakan	

• Mempersilakan	CGP	untuk	bertanya	sebelum	sesi	diskusi	dimulai	
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II. Diskusi	Mengenai	Inkuiri	Apresiatif	Dan	Tahapan	Bagja	(30’)	

Persiapan:		

• Pastikan	semua	CGP	membuka	video,	beri	kesempatan	CGP	untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Pastikan	slide	pertanyaan	kunci	bisa	ditampilkan	

• Siapkan	lembar	jam	board	untuk	menulis	kata	kunci	pendapat	CGP	

Pelaksanaan:	

• [Tayangkan	slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	menampilkan	pertanyaan	kunci	diskusi:	

- Apa	saja	yang	menjadi	hal-hal	inti	dalam	bacaan	inkuiri	apresiatif	dan	

video	tentang	tahapan	BAGJA?	

- Apa	pentingnya	Anda	mempelajari	inkuiri	apresiatif	dan	tahapan	

BAGJA	sebagai	calon	guru	penggerak?	

- Informasi	apa	saja	yang	Anda	butuhkan	untuk	lebih	memahami	

paradigma	dan	manajemen	perubahan	inkuiri	apresiatif	dan	tahapan	

BAGJA?	

• Fasilitator	memberi	kesempatan	CGP	untuk	menyampaikan	

pendapatnya	terkait	pertanyaan	yang	diberikan	dengan	mengecek	tanda	

raise	hand	dan	kolom	chat	box	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Fasilitator	mempersilakan	CGP	lain	yang	memiliki	pendapat	berbeda	

atau	ingin	menambahkan	pendapat	CGP	yang	telah	menyampaikan	

pendapatnya	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Ketika	waktu	diskusi	tersisa	5	menit,	fasilitator	menyampaikan	hasil	

rangkuman	pendapat	CGP	dari	jawaban	pertanyaan-pertanyaan	kunci	

yang	telah	diajukan	dengan	menampilkan	jam	board	yang	telah	diisi	
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c) Identifikasi	Perilaku	Yang	Sesuai	Dengan	Paradigma	Inkuiri	Apresiatif	
IDENTIFIKASI	PERILAKU	YANG	SESUAI	DENGAN	
PARADIGMA	INKUIRI	APRESIATIF	

DURASI:	25	MENIT	

TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menyebutkan	hal-hal	konkrit	yang	akan	
dilakukan	untuk	mengimplementasikan	tahapan	BAGJA	di	sekolah	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Jam	board	
• Break	out	room	

	
I. Diskusi	Identifikasi	Perilaku	Yang	Sesuai	Dengan	Paradigma	Inkuiri	

Apresiatif	(25’)	

Persiapan:		

• Pastikan	semua	CGP	membuka	video,	beri	kesempatan	CGP	untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	

menjadi	terganggu	

• Siapkan	5	ruangan	pada	break	out	room		

• Siapkan	dan	tampilkan	lembar	jam	board	untuk	menulis	kata	kunci	

pendapat	CGP	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	mengajak	CGP	untuk	menulis	hal-hal	konkrit	yang	bisa	

dilakukan	untuk	menerapkan	inkuiri	apresiatif	di	sekolah	masing-

masing	selama	5	menit	

• [Tayangkan	slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	membuka	5	break	out	room,	setiap	break	out	room	akan	

diisi	oleh	dua	orang	CGP	

• Fasilitator	mengajak	CGP	untuk	berpasangan	di	break	out	room	untuk	

berbagi	hal-hal	konkrit	yang	bisa	dilakukan	untuk	menerapkan	inkuiri	

apresiatif	di	sekolah	masing-masing	selama	8	menit	

• [Tayangkan	slide	Instruksi	Diskusi	Pasangan	CGP]	

• Setelah	waktu	bercerita	selesai,	Fasilitator	menutup	break	out	room	

• Fasilitator	mempersilakan	pasangan	CGP	yang	ingin	berbagi	hasil	

ceritanya	
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• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	cerita	CGP	di	jam	board	

• Fasilitator	mempersilakan	pasangan	CGP	lain	yang	memiliki	cerita	

berbeda		

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	cerita	CGP	di	jam	board	

• Fasilitator	merangkum	hasil	diskusi	penghujung	sesi	dengan	

menampilkan	lembar	jam	board	

• Fasilitator	bertanya	kepada	CGP:	“Kapan	Bapak	Ibu	akan	menerapkan	

hal-hal	ini	di	sekolah	masing-masing?”	

• Fasilitator	mempersilakan	perwakilan	CGP	untuk	memberikan	

jawaban	secara	singkat	

d) Penutupan	
PENUTUPAN	 DURASI:		10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	pembelajaran	yang	
didapatkan	di	sesi	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	
I. Benang	Merah	(5’)	

Persiapan:		

• Tampilkan	jam	board	

Pelaksanaan:	

• Ajak	peserta	mengingat	kembali	proses	yang	telah	dilakukan	selama	sesi	

ini	

• Ulas	kembali		hasil	diskusi	baik	secara	klasikal	dan	presentasi	kelompok	

yang	sudah	tercatat	di	jam	board.		

• Apresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	ini.	

II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Persiapan:	

• Pastikan	CGP	siap	menyimak	penyampaian	fasilitator	

Pelaksanaan:	



	

91	
	

• Beritahukan	tahapan	belajar	selanjutnya	yaitu	ruang	kolaborasi,	CGP	

akan	berdiskusi	dan	berlatih	membuat	pemetaan	pemangku	

kepentingan	

	

III. Penutupan	Dan	Foto	Bersama	(2’)	

Persiapan:		

• Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	

• Berikan	ucapan	penutupan	dan	minta	peserta	foto	bersama	untuk	

dokumentasi	sesi	ini.	

• Fasilitator	mendokumentasikan	peserta	dengan	menggunakan	screen	

capture.	

• Selesai	foto	bersama,	pendamping	mempersilakan	Bapak-Ibu	guru	untuk	

meninggalkan	aplikasi	zoom.		

• Kegiatan	diskusi	Sesi	Eksplorasi	Konsep	selesai.	
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3. Sesi	Ruang	Kalaborasi	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	dapat	mengidentifikasi	pemangku	kepentingan	yang	dapat	mendukung	 	
terwujudnya	lingkungan	belajar	yang	menumbuhkan	murid	merdeka.	
CGP	 dapat	 mengambil	 pembelajaran	 dari	 proses	 kolaborasi	 dan	 hasil	 pekerjaannya	
sendiri.	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Berdiskusi	Kelompok	Bersama	CGP	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Diskusi	kelompok	

mengenai	format	
penggalian	data	
pemetaan	pemangku	
kepentingan	yang	
dapat	mendukung	
terwujudnya	
lingkungan	belajar	
yang	menumbuhkan	
murid	merdeka	

• Tugas	
kolaborasi:	
Membuat	
rencana	format	
peta	pemangku	
kepentingan	di	
lingkungan	
sekolah	
	

• Membagi	kelompok	diskusi	CGP	
menjadi	dua	kelompok	

• Memastikan	diskusi	kelompok	
dilakukan	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	kelompok	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Menilai	keaktifan	CGP	sesuai	rubrik	

penilaian	keaktifan	forum	diskusi	
asinkron	pada	forum	diskusi	LMS	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Fasilitator	memastikan	CGP	mendapatkan	tautan	untuk	ruang	diskusi	virtual	
• …	

	
	

2) Forum	Diskusi	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	
diskusi	virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memastikan	 CGP	 mengikuti	 diskusi	

virtual	(sesi	ruang	kolaborasi)	
KETERANGAN	TAMBAHAN	

• Detail	fasilitasi	di	bawah	ini	
	

3) Kegiatan	Mandiri	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Mengerjakan	tugas	

individu	3	
• Membaca	artikel	

mengenai	

• Tugas	Individu	3:	
Membuat	peta	
pemangku	
kepentingan	di	

• Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	
di	LMS	
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pemberian	umpan	
balik	yang	efektif	

• Memberikan	umpan	
balik	efektif	hasil	
pekerjaan	tugas	
individu	3	

• Mengerjakan	tugas	
individu	4	
	
	

sekolah	CGP	masing-
masing	

• Tugas	Umpan	Balik:	
Memberikan	umpan	
balik	efektif	terhadap	
hasil	tugas	individu	3	
kepada	minimal	3	CGP	
lain	(selain	
kelompoknya)	

• Tugas	Individu	4:	
Membuat	refleksi	
individu	atas	proses	
kolaborasi	yang	telah	
kelompok	CGP	lalui	
dalam	menyelesaikan	
tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	tugas	
setelah	batas	waktu	
pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	umpan	balik,	

komentar,	atau	apresiasi	
terhadap	tugas	3	CGP	pada	
LMS	

• Memberikan	umpan	balik	
dan	penilaian	terhadap	tugas	
4	CGP,	berdasarkan	rubrik:	
Refleksi	individu	(4P)	

	
4) 	Forum	Diskusi	

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	

• CGP	dapat	berdiskusi	mengenai	komponen-komponen	yang	ada	dalam	pemetaan	

pemangku	kepentingan	

• CGP	dapat	memberikan	umpan	balik	yang	efektif	kepada	hasil	tugas	kelompok	lain	

• Masing-masing	kelompok	CGP	dapat	menyepakati	format	yang	akan	digunakan	untuk	

melakukan	pemetaan	pemangku	kepentingan	di	sekolahnya	masing-masing	

PERTANYAAN	KUNCI	

• Apa	pentingnya	kita	mengetahui	pemetaan	pemangku	kepentingan?	

• Apa	saja	komponen-komponen	yang	perlu	ada	dalam	pemetaan	pemangku	

kepentingan?	

• Jelaskan	hal-hal	yang	baik	pada	tugas	yang	dikerjakan	oleh	kelompok	lain!	

• Jelaskan	hal-hal	yang	perlu	ditambahkan/dikurangi	pada	tugas	yang	dikerjakan	oleh	

kelompok	lain!	

INDIKATOR	KEBERHASILAN	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	komponen-komponen	yang	ada	dalam	

pemetaan	pemangku	kepentingan	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengutarakan	umpan	balik	kepada	kelompok	lain	

dengan	efektif	(mampu	menjelaskan	hal	baik	dan	hal-hal	yang	perlu	diperbaiki	

beserta	saran	perbaikannya)	
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• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menyepakati	format	yang	akan	digunakan	untuk	membuat	

peta	pemangku	kepentingan	di	lingkungan	sekolahnya	masing-masing	

AGENDA	

1. Pembukaan	
2. Diskusi	komponen-komponen	yang	ada	dalam	pemetaan	pemangku	kepentingan	
3. Umpan	balik	tugas	kolaborasi	
4. Diskusi	menyepakati	format	peta	pemangku	kepentingan	
5. Penutupan	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	

1. Zoom	

2. Jam	board	

TARGET	PESERTA	

• 10	calon	guru	penggerak	

	
5) Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	SLIDE	 MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	dan	Ice	
Breaking	 10’	 1	

	

Penjelasan	Tujuan	dan	
Kesepakatan	Kelas	 10’	 2-5	

	

2	

KOMPONEN-
KOMPONEN	
DALAM	PETA	
PEMANGKU	

KEPENTINGAN	

Diskusi	Komponen-
Komponen	Dalam	Peta	
Pemangku	Kepentingan	

15’	 6-7	
	

Presentasi	Hasil	Tugas	
Kolaborasi	 10’	 -	

	

3	
UMPAN	BALIK	

TUGAS	
KOLABORASI	

Umpan	Balik	Tugas	
Kolaborasi	 15’	 8	

	

4	

PENYEPAKATAN	
FORMAT		PETA	
PEMANGKU	

KEPENTINGAN	

Diskusi	masing-masing	
kelompok	 10’	 9	

	

Presentasi	Format	Akhir	
Pemetaan	Pemangku	
Kepentingan	

10’	 -	
	

4	 PENUTUPAN	 Benang	Merah	 5’	 10	
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Mengingatkan	Tahapan	
Belajar	Selanjutnya	 3’	 -	

	

Penutupan	dan	Foto	
Bersama	 2’	 -	

	

	
6) Gambaran	Detil	Sesi		

a) Pembukaan	
PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
	

I. Penyambutan	&	Icebreaking	(10’)	

Persiapan:		

• Pastikan	Anda	sudah	berada	di	lokasi	yang	ideal	(tidak	berisik,	koneksi	

internet	kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

• Sesi	pembukaan	menjadi	kunci	keterlibatan	peserta	di	pelatihan.	Mulai	

pelatihan	 dengan	 sapaan	 hangat	 dan	 bersemangat.	 Ingat	 bahwa	 Anda	

menjadi	role-model	akan	semangat	peserta.		

• Menyapa	calon	guru	penggerak	dengan	semangat,	berikan	pertanyaan-

pertanyaan	 yang	 dapat	 membuat	 peserta	 terlibat	 dan	 membentuk	

koneksi	antar	calon	guru	penggerak.		

• Setelah	menyapa,	 lakukan	 icebreaking.	 Icebreaking	 digunakan	 di	 awal	

untuk	 membuat	 koneksi	 antar	 calon	 guru	 penggerak,	 pemandu	 yang	

membawakan	 kegiatan,	 ataupun	 dengan	 kegiatan	 yang	 dilaksanakan.	

Walaupun	 icebreaking	 telah	 diberikan	 juga	 di	 kegiatan	 sebelumnya,	

icebreaking	kali	ini	digunakan	untuk	membuat	peserta	nyaman	dengan	

peserta	lain	dan	di	kegiatan	sesi	ini.		
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II. Penjelasan	Tujuan	&	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	

Persiapan:		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	tujuan	sesi	dan	agenda	kegiatan	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

• 	[Tayangkan	slide	Tujuan	sesi]	

• Jelaskan	 tentang	 tujuan	 Sesi	 Eksplorasi	 Konsep	 ini.	 Setelah	

memberitahukan	 tujuan,	 beritahukan	 agenda	 kegiatan	 yang	 akan	

dilakukan	untuk	mencapai	tujuan	tersebut.		

• [Tayangkan	slide	Agenda	Kegiatan]	

• Setelah	memberitahukan	 tujuan	dan	 agenda	belajar,	 beri	 kesempatan	

bertanya	pada	peserta.		

• Beritahukan	kesepakatan	bersama	untuk	diikuti	peserta.		

• [Tayangkan	slide	Kesepakatan	Bersama]	

• Membacakan	 kesepakatan	 bersama,	 minta	 peserta	 untuk	

menambahkan	kesepakatan	jika	diperlukan		

• Fasilitator	 membacakan	 kembali	 kesepakatan	 yang	 telah	 dibuat	 dan	

menyepakatinya	bersama	dengan	peserta.		
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b) Komponen-Komponen	Peta	Pemangku	
	
KOMPONEN-KOMPONEN	PETA	PEMANGKU	
KEPENTINGAN	

DURASI:	25	MENIT	

TUJUAN	SESI	
• CGP	dapat	berdiskusi	mengenai	komponen-komponen	yang	ada	dalam	pemetaan	

pemangku	kepentingan	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Jam	Board	
• Power	Point	

	
I. Diskusi	Komponen	Komponen	Dalam	Peta	Pemangku	Kepentingan	

(15’)	

Persiapan:		

• Pastikan	 semua	 CGP	 membuka	 video,	 beri	 kesempatan	 CGP	 untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Siapkan	 dan	 tampilkan	 lembar	 jam	 board	 untuk	 menulis	 kata	 kunci	

pendapat	CGP	

Pelaksanaan:	

• Ajak	CGP	untuk	berdiskusi	dalam	kelompok	besar	

• Fasilitator	menyampaikan	aturan	diskusi:	

- Pada	diskusi	ini	masing-masing	CGP	dapat	memberikan	pendapatnya	

mengenai	 topik	 diskusi	 berdasarkan	 pertanyaan-pertanyaan	 yang	

diajukan	oleh	fasilitator	

- Ketika	ada	CGP	yang	ingin	berpendapat,	CGP	bisa	menekan	tombol	raise	

hand	atau	menuliskan	di	chat	box	

- CGP	menyampaikan	pendapat	setelah	dipersilakan	oleh	fasilitator,	CGP	

yang	 belum	 dipersilakan	 bisa	 menunggu	 terlebih	 dahulu	 sampai	

fasilitator	mempersilakan	

- Mempersilakan	CGP	untuk	bertanya	sebelum	sesi	diskusi	dimulai	

• Fasilitator	memberikan	pertanyaan	kunci:	

- Apa	pentingnya	kita	mengetahui	pemetaan	pemangku	kepentingan?	
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- Apa	 saja	 komponen-komponen	 yang	 perlu	 ada	 dalam	 pemetaan	

pemangku	kepentingan?	

• [Tayangkan	Slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 CGP	 untuk	 menyampaikan	

pendapatnya	terkait	pertanyaan	yang	diberikan	dengan	mengecek	tanda	

raise	hand	dan	kolom	chat	box	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Fasilitator	 mempersilakan	 CGP	 lain	 yang	 memiliki	 pendapat	 berbeda	

atau	 ingin	 menambahkan	 pendapat	 CGP	 yang	 telah	 menyampaikan	

pendapatnya	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Ketika	 waktu	 diskusi	 tersisa	 5	 menit,	 fasilitator	 menyampaikan	 hasil	

rangkuman	pendapat	CGP	atas	pertanyaan-pertanyaan	kunci	yang	telah	

diajukan	dengan	menampilkan	jam	board	yang	telah	diisi	

• Fasilitator	 dapat	 memberikan	 tambahan	 penguatan	 mengenai	

kesimpulan	diskusi		

II. Presentasi	Tugas	Kolaborasi	(10’)	

Persiapan:		

• Pastikan	 CGP	 sudah	 mengerjakan	 tugas	 kolaborasi	 masing-masing	

kelompok	(terdiri	dari	2	kelompok	CGP)	

• Pastikan	 semua	 CGP	 membuka	 video,	 beri	 kesempatan	 CGP	 untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Pastikan	pengaturan	share	screen	pada	aplikasi	zoom	bisa	memfasilitasi	

semua	orang	untuk	berbagi	layar	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	menjelaskan	ketentuan	presentasi:	

- Setiap	kelompok	akan	mempresentasikan	hasilnya	selama	4	menit	

- Kelompok	yang	presentasi	dimulai	dari	kelompok	yang	paling	siap	

- Setiap	kelompok	dapat	menampilkan	presentasinya	dengan	share	

screen	hasil	pekerjaannya	pada	aplikasi	zoom	
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• Fasil	 mempersilakan	 kelompok	 yang	 sudah	 siap	 untuk	

mempresentasikan	hasil	pekerjaannya	

• Fasilitator	menghitung	waktu	dan	menghentikan	jika	waktu	presentasi	

habis	

• Fasilitator	 mengapresiasi	 kelompok	 yang	 sudah	 mempresentasikan	

hasilnya	

• Fasilitator	 mempersilakan	 kelompok	 selanjutnya	 untuk	

mempresentasikan	hasil	pekerjaannya	

• Fasilitator	menghitung	waktu	dan	menghentikan	jika	waktu	presentasi	

habis	

• Fasilitator	 mengapresiasi	 kelompok	 yang	 sudah	 mempresentasikan	

hasilnya	

c) Umpan	Balik	Tugas	Kolaborasi	
	
UMPAN	BALIK	TUGAS	KOLABORASI	 DURASI:	15	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• CGP	dapat	memberikan	umpan	balik	yang	efektif	kepada	hasil	tugas	
kelompok	lain	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	
I. Umpan	Balik	Tugas	Kolaborasi	(15’)	

Persiapan:		

• Pastikan	 semua	 CGP	 membuka	 video,	 beri	 kesempatan	 CGP	 untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Siapkan	 dan	 tampilkan	 lembar	 jam	 board	 untuk	 menulis	 kata	 kunci	

pendapat	CGP	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	 menjelaskan	 pada	 sesi	 ini	 CGP	 dipersilakan	 untuk	

memberikan	umpan	balik	efektif	terhadap	hasil	pekerjaan	kelompok	lain	

• Fasilitator	memberikan	pertanyaan	kunci	untuk	memulai	sesi	ini:	
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- Jelaskan	hal-hal	yang	baik	pada	tugas	yang	dikerjakan	oleh	kelompok	

lain!	

- Jelaskan	hal-hal	yang	perlu	ditambahkan/dikurangi	pada	tugas	yang	

dikerjakan	oleh	kelompok	lain!	

• [Tayangkan	Slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 CGP	 untuk	 menyampaikan	

pendapatnya	terkait	pertanyaan	yang	diberikan	dengan	mengecek	tanda	

raise	hand	dan	kolom	chat	box	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Fasilitator	 mempersilakan	 CGP	 lain	 yang	 memiliki	 pendapat	 berbeda	

atau	 ingin	 menambahkan	 pendapat	 CGP	 yang	 telah	 menyampaikan	

pendapatnya	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Ketika	 waktu	 umpan	 balik	 tersisa	 3	 menit,	 fasilitator	 menyampaikan	

hasil	 rangkuman	 umpan	 balik	 CGP	 atas	 pertanyaan-pertanyaan	 kunci	

yang	telah	diajukan	dengan	menampilkan	jam	board	yang	telah	diisi	

• Fasilitator	dapat	memberikan	tambahan	umpan	balik	sebagai	penguatan	

mengenai	kesimpulan	diskusi		

	 	



	

101	
	

d) Penyepakatan	Format	Peta	Pemangku	Kepentingan	
	

PENYEPAKATAN	FORMAT	PETA	PEMANGKU	
KEPENTINGAN	

DURASI:	20	MENIT	

TUJUAN	SESI	
• Masing-masing	kelompok	CGP	dapat	menyepakati	format	yang	akan	
digunakan	untuk	melakukan	pemetaan	pemangku	kepentingan	di	
sekolahnya	masing-masing	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Break	out	room	
	

I. Diskusi	Masing-Masing	Kelompok	(10’)	
Persiapan:		

• Pastikan	 semua	 CGP	 membuka	 video,	 beri	 kesempatan	 CGP	 untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Siapkan	 2	 ruangan	 pada	 break	 out	 room	 untuk	 diskusi	masing-masing	

kelompok	

Pelaksanaan:	

• Ajak	CGP	untuk	berdiskusi	mandiri	masing-masing	kelompok	

• Fasilitator	menyampaikan	aturan	diskusi:	

- Pada	diskusi	ini	masing-masing	CGP	dapat	memberikan	pendapatnya	

mengenai	topik	diskusi	berdasarkan	pertanyaan-pertanyaan	yang	

diajukan	oleh	fasilitator	

- Ketika	ada	CGP	yang	ingin	berpendapat,	CGP	bisa	langsung	untuk	

membuka	microphone	dan	menyampaikan	pendapatnya	

• Fasilitator	memberikan	pertanyaan	kunci:	

- Apa	saja	hal	yang	ingin	diubah	setelah	mendengarkan	umpan	balik?	

- Format	akhir	peta	pemangku	kepentingan	seperti	apa	yang	kelompok	

kalian	sepakati?	

• [Tayangkan	Slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	membagi	2	break	out	room	untuk	masing-masing	kelompok		
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• Ketika	 waktu	 diskusi	 tersisa	 3	 menit,	 fasilitator	 mengingatkan	melalui	

broadcast	chat	

• Fasilitator	menutup	ruangan	break	out	setelah	waktu	diskusi	habis	

II. Presentasi	Format	Akhir	Pemetaan	Pemangku	Kepentingan	(10’)	

Persiapan:		

• Pastikan	 semua	 CGP	 membuka	 video,	 beri	 kesempatan	 CGP	 untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Pastikan	pengaturan	share	screen	pada	aplikasi	zoom	bisa	memfasilitasi	

semua	orang	untuk	berbagi	layar	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	menjelaskan	ketentuan	presentasi:	

- Setiap	kelompok	akan	mempresentasikan	hasilnya	selama	3	menit	

- Kelompok	yang	presentasi	dimulai	dari	kelompok	yang	paling	siap	

- Setiap	kelompok	dapat	menampilkan	presentasinya	dengan	share	

screen	hasil	pekerjaannya	pada	aplikasi	zoom	

• Fasil	mempersilakan	kelompok	yang	sudah	siap	untuk	mempresentasikan	

hasil	pekerjaannya	

• Fasilitator	menghitung	waktu	 dan	menghentikan	 jika	waktu	 presentasi	

habis	

• Fasilitator	 mengapresiasi	 kelompok	 yang	 sudah	 mempresentasikan	

hasilnya	

• Fasil	 mempersilakan	 kelompok	 selanjutnya	 untuk	 mempresentasikan	

hasil	pekerjaannya	

• Fasilitator	menghitung	waktu	 dan	menghentikan	 jika	waktu	 presentasi	

habis	

• Fasilitator	 mengapresiasi	 kelompok	 yang	 sudah	 mempresentasikan	

hasilnya	

• Fasilitator	 menyampaikan	 silakan	 masing-masing	 CGP	 dapat	

menggunakan	format	yang	disepakati	untuk	mengerjakan	Tugas	Individu	

3	



	

103	
	

e) Penutupan	
	
PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	pembelajaran	yang	
didapatkan	di	sesi	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Jam	board	

	

I. Benang	Merah	(5’)	

Persiapan:		

• Tampilkan	jam	board	

Pelaksanaan:	

• Ajak	peserta	mengingat	kembali	proses	yang	telah	dilakukan	selama	sesi	

ini	

• Ulas	kembali		hasil	diskusi	baik	secara	klasikal	dan	presentasi	kelompok	

yang	sudah	tercatat	di	jam	board.		

• Apresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	ini.	

II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Persiapan:	

• Pastikan	CGP	siap	menyimak	pengumuman	

Pelaksanaan:	

• Beritahukan	 tahapan	belajar	 selanjutnya	 yaitu	 refleksi	 terbimbing,	 CGP	

akan	merefleksikan	ciri-ciri	murid	merdeka,	definisi	murid	merdeka	dan	

hubungan	visi,	pendekatan	inkuiri	apresiatif	dalam	menumbuhkan	murid	

merdeka	
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III. PENUTUPAN	DAN	FOTO	BERSAMA	(2’)	

Persiapan:		

• Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	

• Berikan	 ucapan	 penutupan	 dan	 minta	 peserta	 foto	 bersama	 untuk	

dokumentasi	sesi	ini.	

• Fasilitator	 mendokumentasikan	 peserta	 dengan	 menggunakan	 screen	

capture.	

• Selesai	foto	bersama,	pendamping	mempersilakan	Bapak-Ibu	guru	untuk	

meninggalkan	aplikasi	zoom.		

• Kegiatan	diskusi	Sesi	Ruang	Kolaborasi	selesai	
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4. Sesi	Refleksi	Terbimbing	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

1) CGP	dapat	merefleksikan	proses	pembelajaran	yang	telah	dilalui		

2) CGP	dapat	membuat	kesimpulan	mengenai	murid	merdeka	dan	ciri-cirinya	

3) CGP	dapat	menghubungkan	antara	visi	murid	merdeka	dan	pendekatan	

inkuiri	apresiatifsekolahnya.	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Respon	Reflektif	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Tugas	Merefleksikan:	
1. Definisi	murid	
merdeka	

2. Hubungan	antara	
visi	CGP,	pendekatan	
inkuiri	apresiatif	dan	
penumbuhan	murid	
merdeka	

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif	
dalam	
bentuk	esai	

	
	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
LMS	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	umpan	balik,	

komentar,	atau	apresiasi	terhadap	
tugas	CGP	pada	LMS	

	

2) Forum	Diskusi	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	

diskusi	virtual	
• Memandu	diskusi	virtual	
• Memastikan	CGP	mengikuti	diskusi	

virtual	(sesi	elaborasi	pemahaman)	
• Memberikan	umpan	balik	terhadap	

proses	 refleksi	 CGP	menggunakan	
rubrik	 refleksi	 (tidak	 untuk	
penilaian)	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Detail	fasilitasi	di	bawah	ini	
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3) Forum	Diskusi	
TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mendefinisikan	murid	merdeka	sesuai	pemahamannya	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menghubungkan	visinya	dengan	paradigma	Pendidikan	

positif	pendekatan	inkuiri	apresiatif	untuk	menumbuhkan	murid	merdeka	di	
lingkungan	sekolahnya	

PERTANYAAN	KUNCI	
▪ Program	Pendidikan	Guru	Penggerak	salah	satu	tujuannya	adalah	membuat	murid	

merdeka,	setelah	mempelajari	modul	1.1	-	1.3	menurut	Anda:	
1. Apa	kesimpulan	Anda	tentang	murid	merdeka?	
2. Apa	Ciri-ciri	murid	merdeka?	

▪ Untuk	mewujudkan	murid	merdeka:	
1. Bagaimana	mencapai	visi	murid	merdeka	di	kelas	Anda?	
2. Perilaku	apa	saja	yang	mencerminkan	paradigma	inkuiri	apresiatif	di	kelas?	

▪ Bagaimana	hubungan	antara	visi,	pendekatan	inkuiri	apresiatif	dan	penumbuhan	
murid	merdeka	di	sekolah?	
- Bagaimana	sebaiknya	visi	sekolah	kita	untuk	menumbuhkan	murid	merdeka?	
- Bagaimana	hubungan	antara	visi,pendekatan	inkuiri	apresiatif	dalam	

menumbuhkan	murid	merdeka?	
INDIKATOR	KEBERHASILAN	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menyebutkan	ciri-ciri	dan	definisi	murid	merdeka	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengutarakan	hubungan	antara	visi	yang	dimiliki	

dengan	paradigma	inkuiri	apresiatif	dalam	menumbuhkan	murid	merdeka	di	sekolah	
	

AGENDA	
1. Pembukaan	
2. Murid	Merdeka	
3. Hubungan	visi	CGP	dengan	pendekatan	inkuiri	apresiatif	yang	menumbuhkan	murid	
merdeka	

4. Penutupan	
MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	

1. Zoom	
2. Jam	board	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	
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4) Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	
	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	SLIDE	 MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	dan	Ice	
Breaking	 10’	 1	

	

Penjelasan	Tujuan	dan	
Kesepakatan	Kelas	 10’	 2-5	

	

2	 MURID	MERDEKA	
Ciri-ciri	Murid	Merdeka	 15’	 6-7	 	

Pengertian	Murid	
Merdeka	dan	
Penerapannya	di	Kelas	

20’	 8	
	

3	

HUBUNGAN	VISI	
CGP	DENGAN	
PENDEKATAN	

INKUIRI	
APRESIATIF	YANG	
MENUMBUHKAN	
MURID	MERDEKA	

	

Diskusi	Korelasi	Visi	
CGPDengan	
Pendekatan	Apresiatif	
Inkuiri	Yang	
Menumbuhkan	Murid	
Merdeka			

25’	 9-10	

	

4	 PENUTUPAN	

Benang	Merah	 5’	 11	
	

Mengingatkan	Tahapan	
Belajar	Selanjutnya	 3’	 	

	

Penutupan	dan	Foto	
Bersama	 2’	 	
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5) Gambaran	Detil	Sesi	

a) Pembukaan	
PEMBUKAAN	 DURASI:		20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	
I. Penyambutan	&	Icebreaking	(10’)	

Persiapan:		

• Pastikan	Anda	sudah	berada	di	lokasi	yang	ideal	(tidak	berisik,	koneksi	

internet	kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

• Sesi	pembukaan	menjadi	kunci	keterlibatan	peserta	di	pelatihan.	Mulai	

pelatihan	dengan	sapaan	hangat	dan	bersemangat.	Ingat	bahwa	Anda	

menjadi	role-model	akan	semangat	peserta.		

• Menyapa	calon	guru	penggerak	dengan	semangat,	berikan	pertanyaan-

pertanyaan	yang	dapat	membuat	peserta	terlibat	dan	membentuk	

koneksi	antar	calon	guru	penggerak.		

• Setelah	menyapa,	lakukan	icebreaking.	Icebreaking	digunakan	di	awal	

untuk	membuat	koneksi	antar	calon	guru	penggerak,	pemandu	yang	

membawakan	kegiatan,	ataupun	dengan	kegiatan	yang	dilaksanakan.	

Walaupun	icebreaking	telah	diberikan	juga	di	kegiatan	sebelumnya,	

icebreaking	kali	ini	digunakan	untuk	membuat	peserta	nyaman	dengan	

peserta	lain	dan	di	kegiatan	sesi	ini.		
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II. Penjelasan	Tujuan	&	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	

Persiapan:		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	tujuan	sesi	dan	agenda	kegiatan	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

• 	[Tayangkan	slide	Tujuan	sesi]	

• Jelaskan	 tentang	 tujuan	 Sesi	 Eksplorasi	 Konsep	 ini.	 Setelah	

memberitahukan	 tujuan,	 beritahukan	 agenda	 kegiatan	 yang	 akan	

dilakukan	untuk	mencapai	tujuan	tersebut.		

• [Tayangkan	slide	Agenda	Kegiatan]	

• Setelah	memberitahukan	 tujuan	dan	 agenda	belajar,	 beri	 kesempatan	

bertanya	pada	peserta.		

• Beritahukan	kesepakatan	bersama	untuk	diikuti	peserta.		

• [Tayangkan	slide	Kesepakatan	Bersama]	

• Membacakan	 kesepakatan	 bersama,	 minta	 peserta	 untuk	

menambahkan	kesepakatan	jika	diperlukan		

• Fasilitator	 membacakan	 kembali	 kesepakatan	 yang	 telah	 dibuat	 dan	

menyepakatinya	bersama	dengan	peserta.		

b) Murid	Merdeka	
MURID	MERDEKA	 DURASI:	35	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	mengetahui	ciri-ciri	murid	merdeka	
• Calon	Guru	Penggerak	mengetahui	definisi	murid	merdeka	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Jamboard	

	
I. Ciri-Ciri	Murid	Merdeka	(15’)	

Persiapan:		

• Pastikan	jamboard	yang	akan	digunakan	sudah	siap	

• Pastikan	chat	box	aktif	dan	bisa	diisi	oleh	peserta	
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Pelaksanaan:	

Pada	sesi	ini	CGP	akan	diajak	berdiskusi	mengenai	ciri-ciri	murid	merdeka.	

Aktivitas	ini	akan	dilakukan	pada	ruang	kelas	besar	dengan	bantuan	chat	

dan	jamboard	yang	dioperasikan	oleh	fasilitator.	

● Fasilitator	menyampaikan	pertanyaan	kunci:	

Program	Pendidikan	Guru	Penggerak	salah	satu	tujuannya	adalah	

membuat	murid	merdeka,	setelah	mempelajari	modul	1.1	-	1.3	menurut	

Anda:	

- Apa	saja	ciri-ciri	murid	merdeka	?	

• [Tayangkan	slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	meminta	CGP	menuliskan	jawabannya	pada	kolom	chat	box	

• Fasilitator	memindahkan	tulisan	(copy-paste)	CGP	di	kolom	chat	ke	jam	

board	dalam	bentuk	sticky	notes	

• Fasilitator	mengklasifikasikan	jawaban	yang	sejenis	

• Fasilitator	menyampaikan	rangkuman	jawaban	peserta	

• Fasilitator	dapat	menambahkan	rangkuman	peserta	untuk	menguatkan	
pemahaman	CGP	tentang	murid	merdeka	

	
	

II. Pengertian	Murid	Merdeka	Dan	Penerapan	Di	Kelas	(20’)	

Persiapan:		

• Pastikan	semua	CGP	membuka	video,	beri	kesempatan	CGP	untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Siapkan	dan	tampilkan	lembar	jam	board	untuk	menulis	kata	kunci	

pendapat	CGP	

Pelaksanaan:	

Pada	sesi	ini	CGP	akan	diajak	berdiskusi	mengenai	pengertian	murid	

merdeka.	Aktivitas	ini	akan	dilakukan	pada	kelas	besar.	

• Fasilitator	menyampaikan	aturan	diskusi:	
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- Pada	diskusi	ini	masing-masing	CGP	dapat	memberikan	pendapatnya	

mengenai	topik	diskusi	berdasarkan	pertanyaan-pertanyaan	yang	

diajukan	oleh	fasilitator	

- Ketika	ada	CGP	yang	ingin	berpendapat,	CGP	bisa	menekan	tombol	

raise	hand	atau	menuliskan	di	chat	box	

- CGP	menyampaikan	pendapat	setelah	dipersilakan	oleh	fasilitator,	

CGP	yang	belum	dipersilakan	bisa	menunggu	terlebih	dahulu	sampai	

fasilitator	mempersilakan	

- Mempersilakan	CGP	untuk	bertanya	sebelum	sesi	diskusi	dimulai	

• Fasilitator	memberikan	pertanyaan	kunci:	

- Bagaimana	mencapai	visi	murid	merdeka	di	kelas	Anda?	

- Perilaku	apa	saja	yang	mencerminkan	paradigma	inkuiri	apresiatif	di	

kelas?	

• 	[Tayangkan	Slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	 memberi	 kesempatan	 CGP	 untuk	 menyampaikan	

pendapatnya	terkait	pertanyaan	yang	diberikan	dengan	mengecek	tanda	

raise	hand	dan	kolom	chat	box	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Fasilitator	 mempersilakan	 CGP	 lain	 yang	 memiliki	 pendapat	 berbeda	

atau	 ingin	 menambahkan	 pendapat	 CGP	 yang	 telah	 menyampaikan	

pendapatnya	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	pendapat	CGP	pada	jam	board	

• Ketika	 waktu	 diskusi	 tersisa	 5	 menit,	 fasilitator	 menyampaikan	 hasil	

rangkuman	pendapat	CGP	atas	pertanyaan-pertanyaan	kunci	yang	telah	

diajukan	dengan	menampilkan	jam	board	yang	telah	diisi	

• Fasilitator	 dapat	 memberikan	 tambahan	 penguatan	 mengenai	

kesimpulan	diskusi		
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c) Hubungan	Visi	CGP	Dengan	Pendekatan	Inkuiri	Apresiatif	Yang	
Menumbuhkan	Murid	Merdeka	

HUBUNGAN	VISI	CGP	DENGAN	PENDEKATAN	INKUIRI	
APRESIATIF	 YANG	 MENUMBUHKAN	 MURID	
MERDEKA	

DURASI:	25	MENIT	

TUJUAN	SESI	
• Calon	 Guru	 Penggerak	 dapat	menghubungkan	 visi	 CGP	 dan	 pendekatan	
inkuiri	untuk	menumbuhkan	murid	merdeka	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Slide	PPT	
• Jam	board	

	
I. Diskusi	Korelasi	Visi	Gcp	Dengan	Pendekatan	Apresiatif	Inkuiri	Yang	

Menumbuhkan	Murid	Merdeka		(25’)	

Persiapan:		

• Pastikan	 semua	 CGP	 membuka	 video,	 beri	 kesempatan	 CGP	 untuk	

menutup	video	ketika	dengan	membuka	video	koneksi	internet	menjadi	

terganggu	

• Siapkan	slide	pertanyaan	kunci	

• Siapkan	5	ruangan	pada	break	out	room	

• Siapkan	 dan	 tampilkan	 lembar	 jam	 board	 untuk	 menulis	 kata	 kunci	

pendapat	CGP	

Pelaksanaan:	

Pada	 sesi	 ini	 fasilitator	 mengajak	 diskusi	 CGP	 untuk	 diskusi	 hubungan	

visinya	dengan	IA	untuk	menumbuhkan	murid	merdeka	di	sekolahnya.		

• Fasilitator	menyampaikan	diskusi	ini	dilakukan	secara	berpasangan	

pada	ruangan	break	out	room	

• Fasilitator	menyiapkan	5	ruangan	di	break	out	room,	masing-masing	

ruangan	diisi	oleh	dua	orang	CGP	

• Fasilitator	memberikan	pertanyaan	kunci:	

- Bagaimana	sebaiknya	visi	sekolah	kita	untuk	menumbuhkan	murid	

merdeka?	

- Bagaimana	hubungan	antara	visi,pendekatan	inkuiri	apresiatif	dalam	

menumbuhkan	murid	merdeka?	
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• [Tayangkan	Slide	Pertanyaan	Kunci]	

• Fasilitator	membuka	ruangan	break	out	room	

• Fasilitator	memberi	kesempatan	pasangan	CGP	saling	berbagi	pendapat	

jawaban	dari	pertanyaan	yang	diberikan	selama	10	menit	

• Fasilitator	menutup	ruangan	break	out	room	ketika	waktu	diskusi	habis	

• Fasilitator	mempersilakan	pasangan	CGP	yang	ingin	membagikan	hasil	

diskusinya	di	kelompok	kecil	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	dari	pendapat	CGP	yang	menceritakan	

hasil	diskusinya	

• Fasilitator	mengapresiasi	CGP	yang	sudah	bersedia	berbagi	

• Fasilitator	mempersilakan	CGP	lain	yang	ingin	berbagi	hasil	diskusinya	

• Fasilitator	mencatat	kata	kunci	dari	pendapat	CGP	yang	menceritakan	

hasil	diskusinya	

• Fasilitator	mengapresiasi	CGP	yang	sudah	bersedia	berbagi	

• Ketika	 waktu	 diskusi	 tersisa	 5	 menit,	 fasilitator	 menyampaikan	 hasil	

rangkuman	pendapat	CGP	atas	pertanyaan-pertanyaan	kunci	yang	telah	

diajukan	dengan	menampilkan	jam	board	yang	telah	diisi	

• Fasilitator	 dapat	 memberikan	 tambahan	 penguatan	 mengenai	

kesimpulan	diskusi		

d) Penutupan	
PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	pembelajaran	yang	
didapatkan	di	sesi	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Jam	board	
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I. BENANG	MERAH	(5’)	

Persiapan:		

• Tampilkan	jam	board	

Pelaksanaan:	

• Ajak	peserta	mengingat	kembali	proses	yang	telah	dilakukan	selama	sesi	

ini.		

• Bacakan	hasil	diskusi	baik	secara	klasikal	dan	presentasi	kelompok	yang	

sudah	tercatat	di	jam	board.		

• Apresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	ini.	

II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Pelaksanaan:	

Beritahukan	 tahapan	 belajar	 selanjutnya	 yaitu	 penugasan	 mandiri	 di	

Demonstrasi	 Kontekstual.	 CGP	 akan	 bertemu	 dengan	 instruktur	 di	

pertemuan	virtual	sesi	Elaborasi	Pemahaman	

III. Penutupan	Dan	Foto	Bersama	(2’)	

Persiapan:		

• Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	

• Berikan	 ucapan	 penutupan	 dan	 minta	 peserta	 foto	 bersama	 untuk	

dokumentasi	sesi	ini.	

• Fasilitator	 mendokumentasikan	 peserta	 dengan	 menggunakan	 screen	

capture.	

• Selesai	foto	bersama,	pendamping	mempersilakan	Bapak-Ibu	guru	untuk	

meninggalkan	aplikasi	zoom.		

• Kegiatan	diskusi	Sesi	Refleksi	Terbimbing	selesai.	
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5. Demonstrasi	Kontekstual	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	berlatih	menerapkan	Inkuiri	Apresiatif	bersama	komunitas	di	sekolahnya	
masing-masing	

b. Jenis	Kegiatan:	Mandiri	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membuat	
rekomendasi	
rencana	
mewujudkan	
upacara	bendera	
yang	berpihak	pada	
murid	dan	
dinantikan	oleh	
seluruh	warga	
sekolah	
menggunakan	
tahapan	BAGJA	
	

	

• Tugas	Individu	5:	
Membuat	tahapan	BAGJA	
lengkap	untuk	
rekomendasi	rencana	
perubahan:	upacara	
bendera	yang	berpihak	
pada	murid	dan	
dinantikan	oleh	seluruh	
warga	sekolah,	di	
sekolah	masing-masing	

• Tugas	Individu	6:	
Membandingkan	
perbedaan	upacara	yang	
biasa	dilakukan	di	
sekolah	dengan	upacara	
versi	baru	

• Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
LMS	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	umpan	balik	dan	

penilaian	terhadap	tugas	5	CGP,	
berdasarkan	rubrik	rencana	
rekomendasi	

• Memberikan	umpan	balik,	
komentar,	atau	apresiasi	terhadap	
tugas	6	CGP	pada	LMS	

6. Elaborasi	Pemahaman	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	dapat	menghubungkan	visi	CGP	dengan	pemikiran	Ki	Hajar	Dewantara	serta	

pendekatan	inkuiri	apresiatif.	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Mengidentifikasi	
hubungan	visi	CGP,	
pemikiran	Ki	Hajar	
Dewantara,	
pendekatan	inkuiri	
apresiatif	dalam	
menumbuhkan	murid	
merdeka	
	

	

• Membuat	rencana	
manajemen	perubahan	
yang	menerapkan	
paradigma	dan	model	
inkuiri	apresiatif	untuk	
prakarsa	perubahan	yang	
dibutuhkan	sekolah	dalam	
menumbuhkan	murid-
murid	sesuai	dengan	
pemikiran	KHD	Kodrat	
Alam	dan	Kodrat	Zaman	
dalam	rangka	
menumbuhkan	murid	
merdeka	

	

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	
tugas	di	LMS	

• Mengingatkan	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	tugas	
setelah	batas	waktu	
pengumpulan	

• Memberikan	umpan	balik,	
komentar,	atau	apresiasi	
terhadap	tugas	7	CGP	pada	
LMS	
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2) Diskusi	Bersama	Instruktur	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	 diskusi	

virtual	
• Fasilitator	 tidak	 bertugas,	

diskusi	 akan	 dipandu	 oleh	
instruktur	

	

3) Kegiatan	Mandiri	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Menghubungka

n	visi	CGP	
dengan	
pemikiran	Ki	
Hajar	
Dewantara,	
pendekatan	
inkuiri	
apresiatif	dalam	
menumbuhkan	
murid	merdeka	
	
	

• Tugas	Individu	8:		
Mengubah-
suaikan	visi	yang	
dibuat	dengan	
pemikiran	KHD	
dan	pendekatan	
inkuiri	apresiatif	
untuk	
menumbuhkan	
murid	merdeka	

• Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
LMS	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	umpan	balik,	

komentar,	atau	apresiasi	
terhadap	tugas	8	CGP	pada	LMS	

	

7. Koneksi	Antarmateri	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

1) CGP	dapat	mengaitkan	materi-materi	yang	telah	dipelajari	dan	materi	lain	

yang	relevan	ke	dalam	rencana	manajemen	perubahan	yang	menerapkan	

paradigma	dan	model	inkuiri	apresiatif.	

2) CGP	dapat	menunjukkan	pelibatan	komunitas	di	sekolah	dalam	rencana	

manajemen	perubahannya	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	
AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Membuat	
rencana	
perubahan	yang	
menerapkan	
paradigma	dan	
model	inkuiri	

• Buatlah	sebuah	bagan	
(peta	konsep,	peta	
pikiran	(mindmap),	
spider	web,	dll)	atau	
sebuah	artikel	untuk	
menggambarkan	kaitan	

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	
tugas	di	LMS	
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apresiatif	untuk	
prakarsa	
perubahan	yang	
dibutuhkan	
sekolah	
	

antara	materi-materi	
dalam	modul	ini,	dan	
juga	kaitan	dengan	
dengan	modul-modul	
yang	sudah	Anda	
pelajari	sebelumnya.		

	

• Mengingatkan	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	
tugas	setelah	batas	waktu	
pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	umpan	balik,	

komentar,	atau	apresiasi	
terhadap	tugas	CGP	pada	
LMS	
	

	

8. Aksi	Nyata	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	mampu	menjalankan	rencana	inkuiri	apresiatif	yang	telah	dibuat.	

b. Jenis	Kegiatan	:	Mandiri	
1) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Mengeksekusi	
rencana	prakarsa	
perubahan	yang	
sudah	dibuat	
sebelumnya	

	
	

• Tugas	Portofolio:	
Eksekusi	
rencana	
manajemen	
perubahan	yang	
menerapkan	
paradigma	dan	
model	inkuiri	
apresiatif	yang	
telah	dibuat	
sebelumnya	
sesuai	
kebutuhan	
sekolah	CGP	
	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	LMS	
• Mengingatkan	CGP	yang	belum	

mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	umpan	balik	dan	

penilaian	terhadap	tugas	portofolio	
CGP,	berdasarkan	rubrik:	aksi	nyata	
dan	mengecek	kelengkapannya	

• Memberikan	catatan	untuk	
Pendamping	CGP	terkait	hal-hal	
yang	perlu	dicek	langsung	di	
lapangan	saat	proses	pendampingan	

	
	

2) Refleksi	Akhir	Modul	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Refleksi	

pembelajaran	
modul	1.3	

• Mengisi	
Formulir	
Refleksi	 akhir	
modul	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	LMS	
• Mengingatkan	CGP	yang	belum	

mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
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D. MODUL	1.4:	BUDAYA	POSITIF	

1. Mulai	Dari	Diri	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	memahami	bagaimana	proses	pendidikan	yang	 ia	peroleh	dulu	di	bangku	

sekolah	 dalam	 membentuk	 karakter	 dirinya	 setelah	 dewasa	 dan	 menghayati	

bahwa	pembentukan	budaya	positif	di	sekolah	menjadi	dasar	bagi	pembentukan	

karakter	murid	di	kemudian	hari.	

b. Jenis	Kegiatan:	Refleksi	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Merefleksikan		

pengalaman	saat	
menjadi	murid	
tentang	pola	budaya	
dan	komunikasi	
yang	diterapkan	

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif		

• Memastikan	CGP	memahami	
tugas	yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	komentar,	umpan	

balik,	dan	apresiasi	terhadap	
tugas	CGP	di	LMS	

• -	
	

• Menuliskan	
harapan	dan	
manfaat	yang	
ingin	
didapatkan	

	

2. Eksplorasi	Konsep	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

1) CGP	memahami	budaya	yang	terjadi	saat	 ini	dan	bagaimana	menyertakan	

budaya	zaman	dahulu	yang	lebih	disipliner	diadaptasi	menjadi	budaya	yang	

lebih	positif	saat	ini.	

2) CGP	memahami	pentingnya	pendidikan	karakter	dalam	budaya	sekolah	dan	

nilai	yang	perlu	diadopsi	serta	dikembangkan	di	dalam	sekolahnya	sendiri	

3) CGP	memahami	prinsip	yang	perlu	disusun	dalam	menyusun	kesepakatan	

kelas	 dalam	 membentuk	 budaya	 positif	 dan	 melibatkan	 murid	 dalam	

menerapkannya.	

4) CGP	memahami	posisi	kontrol	yang	selama	ini	dilakukan	dan	mengevaluasi	

posisi	kontrol	yang	diperlukan	untuk	membangun	budaya	positif	di	sekolah.	
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5) CGP	 memahami	 perbedaan	 antara	 disiplin	 dan	 hukuman	 sehingga	 dapat	

melakukan	proses	disipliner	yang	lebih	humanis	dan	bermakna	positif	bagi	

perkembangan	guru	dan	murid.	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	&	Respons	Reflektif	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membaca	tentang	

potret	budaya	
sekolah	

• Menonton	video	
budaya	sekolah	

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif		

• Memastikan	CGP	
memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	
tugas	di	tautan	
pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	
tugas	setelah	batas	waktu	
pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	komentar,	

umpan	balik,	dan	apresiasi	
terhadap	tugas	CGP	di	LMS	

• Membaca	artikel	
sekolah	sebagai	
institusi	
pembentukan	
karakter	

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif		

• Menonton	video	
posisi	kontrol	guru	

• Setelah	menjawab	
pertanyaan	reflektif	,	
membaca	penjelasan	
posisi	kontrol	guru		

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif		

• Merefleksikan	
tentang	disiplin	

• Setelah	menjawab	
pertanyaan	reflektif	,	
membaca	tabel	
tentang	perbedaan	
disiplin	dan	
hukuman		

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif		

• Menonton	video	‘6	
panduan	Menyusun	
kesepakatan	kelas’	

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif		

• Membaca	studi	
kasus	Guru	Mus	

• Membaca	materi	
disiplin	positif	
o Kriteria	utama		
o Penerapan	
disiplin	positif	di	
sekolah	dengan	
pendekatan	
holistic	

o Menciptakan	visi	
bersama	untuk	

• Setelah	
menonton	
video	
menerapkan	
disiplin	
positif	di	
kelas,	
menjawab	
pertanyaan	
reflektif	

• Setelah	
membaca	
studi	kasus	
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membangun	
budaya	positif	

o Menonton	video	
menerapkan	
disiplin	positif	di	
kelas	

o Membaca	studi	
kasus	Kisah	Bu	
Mar	&	Muridnya	

Bu	Mar	&	
Muridnya,	
menjawab	
pertanyaan	
reflektif	

	
2) Forum	Diskusi	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	

diskusi	
virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memberikan	 penilaian	

terhadap	 keaktifan	 peserta	 di	
proses	diskusi	virtual	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Detail	fasilitasi	forum	diskusi	di	bawah	ini	
	

3) Kegiatan	Forum	Diskusi	
TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	budaya	dan	nilai	yang	perlu	
diadopsi	dan	dikembangkan	dalam	kondisi	sekolah	saat	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	manfaat	yang	didapatkan	dari	
penerapan	budaya	positif	di	sekolah	

PERTANYAAN	KUNCI	
• Budaya	seperti	apakah	yang	perlu	dipertahankan	di	masa	pendidikan	saat	

ini?			
• Budaya	(budaya	lokal)	seperti	apa	saja	yang	tidak	dapat	lagi	digunakan	

dalam	era	pendidikan	sekarang	ini?			
• Nilai	(value)	mana	saja	yang	perlu	diadopsi	dan	dikembangkan	dalam	

kondisi	sekolah	saat	ini?		
• Apa	manfaat	akan	dirasakan	oleh	para	murid	dan	guru	saat	sekolah	

menerapkan	dan	mengembangkan	budaya	positif?		
• Apakah	penerapan	disiplin	positif	di	sekolah	dapat	membentuk	karakter	

murid	yang	positif?	
INDIKATOR	KEBERHASILAN	

▪ Peserta	 dapat	 mengidentifikasi	 budaya	 dan	 nilai	 yang	 perlu	 diadopsi	 dan	
dikembangkan	dalam	kondisi	saat	ini	

▪ Peserta	dapat	menjelaskan	manfaat	untuk	pihak	sekolah	dari	budaya	positif	
yang	diterapkan	

AGENDA	
1. Pembukaan	
2. Diskusi	Budaya	Indonesia	
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3. Diskusi	Manfaat	Budaya	Positif	
4. Penutupan	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1. Zoom	
2. Jam	board	
3. Powerpoint	
4. Google	form	(absensi)	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Pastikan	ada	google	form	absensi	untuk	CGP	

	

4) Jadwal	Dan	Rangkuman	Sesi	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	SLIDE	 MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	&	
Icebreaking	 10	 1-2	

• Zoom	
• Jam	board	
• Powerpoin
t	

• Google	
form	
(absensi)	

Penjelasan	Tujuan	&	
Pembuatan	
Kesepakatan	Belajar	

10	 3-5	

2	

BUDAYA	YANG	
PERLU	

DIKEMBANGKAN	
DI	SEKOLAH	

Budaya	Lokal	yang	
Paling	Dibanggakan	 8	 6-8	

Budaya	Yang	Perlu	
Dipertahankan	dan	
Perlu	Ditinggalkan	di	
Pendidikan	Saat	Ini	

10	 9	

Nilai	Yang	Perlu	
Diadopsi	dan	
Dikembangkan	

7	 10	

3	

MANFAAT	
PENERAPAN	

BUDAYA	POSITIF	
DI	SEKOLAH	

Diskusi	Manfaat	
Penerapan	Budaya	
Positif	di	Sekolah	

15	 11-13	

Presentasi	Tiap	
Kelompok	 20	 -	

4	 PENUTUPAN	

Benang	Merah	 5	 14	

Mengingatkan	Tahapan	
Belajar	Selanjutnya	 3	 -	

Penutupan	&	Foto	
Bersama	 2	 -	

	

	 	



	 	

122	
	

5) Gambaran	Detil	Sesi	

a) Pembukaan	
PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
• Google	Form	

	
I. Penyambutan	&	Icebreaking	(10’)	

Persiapan:		

• Pastikan	Anda	sudah	berada	di	lokasi	yang	ideal	(tidak	berisik,	koneksi	

internet	kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

• Siapkan	link	daftar	hadir	menggunakan	google	form	

Pelaksanaan:	

Sesi	pembukaan	menjadi	kunci	keterlibatan	peserta	di	pelatihan.		

• Fasilitator	meminta	peserta	menyalakan	video	dan	audionya	

• Fasilitator	pelatihan	dengan	sapaan	hangat	dan	bersemangat.	Ingat	bahwa	

Anda	menjadi	role-model	akan	semangat	peserta.		

• Setelah	menyapa	dengan	semangat,	berikan	pertanyaan-pertanyaan	yang	

dapat	membuat	peserta	terlibat	dan	membentuk	koneksi	antar	calon	guru	

penggerak.		

• Setelah	 menyapa,	 lakukan	 icebreaking.	 Icebreaking	 digunakan	 di	 awal	

untuk	 membuat	 koneksi	 antar	 calon	 guru	 penggerak,	 pemandu	 yang	

membawakan	 kegiatan,	 ataupun	 dengan	 kegiatan	 yang	 dilaksanakan.	

Walaupun	 icebreaking	 telah	 diberikan	 juga	 di	 kegiatan	 sebelumnya,	

icebreaking	 kali	 ini	 digunakan	 untuk	membuat	 peserta	 nyaman	 dengan	

peserta	lain	dan	di	kegiatan	sesi	ini.		
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II. Penjelasan	Tujuan	&	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	
Pelaksanaan:	

Jelaskan	tentang	tujuan	dan	menu	Sesi	Eksplorasi	Konsep	ini.	

• Fasilitator	menayangkan	slide	3	

• Fasilitator	memberikan	tujuan	Sesi	Eksplorasi	Konsep	

• Setelah	memberitahukan	tujuan,	fasilitator	menayangkan	slide	4	

• Fasilitator	 memberitahukan	 agenda	 kegiatan	 yang	 akan	 dilakukan	

untuk	mencapai	tujuan	tersebut.		

• Setelah	memberitahukan	 tujuan	dan	 agenda	belajar,	 beri	 kesempatan	

bertanya	pada	peserta.	

• Setelah	pemberian	waktu	untuk	bertanya,	fasilitator	menayangkan	slide	

5	

• Fasilitator	 memberitahukan	 kesepakatan	 bersama	 untuk	 diikuti	

peserta.	

• Fasilitator	 juga	 dapat	 meminta	 peserta	 untuk	 menambahkan	

kesepakatan.	

• Setelah	 semua	 ide	 terkumpulkan,	 fasilitator	 membacakan	 kembali	

kesepakatan	yang	telah	dibuat		

• Fasilitator	meminta	peserta	menyatakan	persetujuannya,	 jika	sepakat	

dengan	kesepakatan	belajar	

• Apresiasi	semua	CGP	yang	telah	memberikan	ide	kesepakatan	bersama.	

Bentuk	 apresiasi	 bisa	 dengan	 berterimakasih,	 kalimat	 pujian,	 atau	

tepukan.	
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b) Budaya	Yang	Perlu	Dikembangkan	Di	Sekolah	

BUDAYA	YANG	PERLU	DIKEMBANGKAN	DI	SEKOLAH	 DURASI:	25	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	budaya	dan	nilai	yang	perlu	diadopsi	
dan	dikembangkan	dalam	kondisi	sekolah	saat	ini	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	
I. Budaya	Lokal	Yang	Paling	Dibanggakan	(8’)	

Persiapan:	 	

• Siapkan	PPTuntuk	ditampilkan	

• Siapkan	jamboard	

Pelaksanaan:	

Jelaskan	kembali	arti	dari	budaya	dan	tanyakan	peserta	tentang	budaya	

lokal	dan	budaya	Indonesia	yang	paling	dibanggakan.	

• Fasilitator	menayangkan	slide	6	

• Fasilitator	menjelaskan	kembali	arti	dari	budaya	dan	tanyakan	budaya	

lokal	yang	mereka	miliki.	

• Fasilitator	minta	peserta	menyebutkan	 atau	menuliskan	budaya	 lokal	

atau	budaya	Indonesia	yang	paling	dibanggakan.	

	
II. Budaya	Yang	Perlu	Dipertahankan	Dan	Perlu	Ditinggalkan	Di	

Pendidikan	Saat	Ini	(10’)	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	 meminta	 peserta	 menyebutkan	 atau	 menuliskan	 budaya	

lokal	atau	budaya	Indonesia	yang	ada	berhubungan	dengan	pendidikan.	

• Fasilitator	 meminta	 peserta	 menyebutkan	 atau	 menuliskan	 budaya	

lokal	 atau	budaya	 Indonesia	 yang	perlu	dipertahankan	di	 pendidikan	

saat	ini.	

• Fasilitator	mencatat	jawaban	peserta	di	jamboard.	
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• Fasilitator	 meminta	 peserta	 menyebutkan	 atau	 menuliskan	 budaya	

lokal	 atau	 budaya	 Indonesia	 yang	 perlu	 dibuang	 atau	 tidak	 sesuai	 di	

pendidikan	saat	ini.	

• Fasilitator	mencatat	jawaban	peserta	di	jamboard.	

• Fasilitator	 membacakan	 budaya	 yang	 perlu	 dipertahankan	 atau	

dikembangkan	 serta	 budaya	 yang	 perlu	 dibuang	 atau	 tidak	 sesuai	 di	

pendidikan	saat	ini.	

• Fasilitator	 mengapresiasi	 Bapak-Ibu	 yang	 telah	 berpartisipasi	 dalam	

memberikan	jawaban	

III. Nilai	Yang	Perlu	Diadopsi	Dan	Dikembangkan	(7’)	

Pelaksanaan:	

• Fasilitator	meminta	peserta	menyebutkan	atau	menuliskan	nilai	yang	

perlu	 diadopsi	 atau	 dikembangkan	 selain	 budaya	 yang	 tadi	 sudah	

disebutkan,	dalam	kondisi	sekolah	saat	ini.	

• Fasilitator	 dapat	 memberikan	 contoh	 nilai	 (kejujuran,	 kedisiplinan,	

dsb.)	agar	peserta	dapat	membayangkan	contoh	dari	nilai	

• Fasilitator	 mencatat	 nilai	 yang	 perlu	 diadopsi	 atau	 dikembangkan	 di	

jamboard	

• Fasilitator	membacakan	nilai	yang	perlu	diadopsi	atau	dikembangkan	

dalam	kondisi	sekolah	saat	ini.	

• Fasilitator	 mengapresiasi	 Bapak-Ibu	 yang	 telah	 berpartisipasi	 dalam	

memberikan	jawaban	
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6) Manfaat	Penerapan	Budaya	Positif	Di	Sekolah	
	
MANFAAT	PENERAPAN	BUDAYA	POSITIF	DI	
SEKOLAH	

DURASI:	35	MENIT	

TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menjelaskan	manfaat	budaya	positif	di	
sekolah	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	
I. Diskusi	Manfaat	Penerapan	Budaya	Positif	Di	Sekolah	(15’)	

Persiapan:		

• Pastikan	fasilitator	sudah	mengerti	cara	melakukan	breakout	session	

• Siapkan	timer	(bisa	dari	handphone)	untuk	durasi	diskusi	kelompok	

• Siapkan	ppt		

Pelaksanaan:	

Dari	 budaya	 positif	 dan	 nilai	 yang	 sudah	 dikemukakan,	 minta	 peserta	

untuk	mendiskusikan	manfaat	yang	didapatkan	dan	karakter	murid	yang	

terbentuk	dari	penerapan	budaya	dan	nilai	tersebut.	

• Fasilitator	menayangkan	slide	12	

• Fasilitator	memberikan	dua	pertanyaan	kunci	untuk	didiskusikan	

- Apa	manfaat	akan	dirasakan	oleh	para	murid	dan	guru	saat	sekolah	

menerapkan	dan	mengembangkan	budaya	positif?		

- Apakah	penerapan	disiplin	positif	di	sekolah	dapat	membentuk	

karakter	murid	yang	positif?	

• Fasilitator	menayangkan	slide	13	

• Fasilitator	memberitahukan	bahwa	di	dalam	tiap	kelompok	perlu	ada	

CGP	 yang	 mencatat	 hasil	 diskusi	 serta	 CGP	 yang	 bertugas	

mempresentasikan	

• Fasilitator	memberitahukan	waktu	untuk	diskusi	di	kelompok	adalah	

10	menit	



	

127	
	

• Fasilitator	membagi	seluruh	peserta	menjadi	3	kelompok	di	breakout	

session	

• Fasilitator	 memastikan	 tiap	 peserta	 sudah	 dimasukkan	 ke	 tiap	

kelompok.	 Jika	 terdapat	 10	 calon	 guru	 penggerak,	 maka	 setiap	

kelompok	berjumlah	3-4	orang.	

• Fasilitator	berpindah	ke	tiap	kelompok	(ruangan)	untuk	memastikan	

diskusi	berjalan	dengan	lancar	serta	memberikan	peringatan	waktu	(5	

menit	–	3	menit	–	1	menit).		

• Setelah	durasi	yang	diberikan	habis,	fasilitator	mengembalikan	peserta	

ke	forum	bersama.	

II. Presentasi	Tiap	Kelompok	(20’)	

Persiapan:		

• Siapkan	 jamboard	 untuk	mencatat	manfaat	 dan	 karakteristik	 peserta	

dari	penerapan	budaya	positif	

• Siapkan	 timer	 (bisa	 dari	 handphone)	 untuk	 durasi	 presentasi	 tiap	

kelompok		

Pelaksanaan:	

Sambut	 kembali	 peserta	 di	 forum	 bersama.	 Minta	 tiap	 kelompok	

bergantian	mempresentasikan	hasil	diskusinya.	

• Fasilitator	menyambut	kembali	peserta	di	forum	bersama	

• Fasilitator	meminta	tiap	kelompok	bergantian	mempresentasikan	hasil	

diskusinya	dalam	waktu	5	menit		

• Selama	 presentasi	 kelompok,	 fasilitator	 mencatat	 manfaat	 dan	

karakteristik	siswa	dari	penerapan	budaya	positif	di	jam	board.		

• Fasilitator	memberitahukan	peringatan	waktu	saat	1	menit	terakhir	dan	

memberhentikan	presentasi	kelompok	saat	waktu	habis.		

• Setiap	selesai	kelompok	presentasi,	fasilitator	berikan	apresiasi	kepada	

kelompok	yang	baru	saja	presentasi.	

• Fasilitator	 membacakan	 hasil	 rekap	 dari	 manfaat	 dan	 karakteristik	

siswa	dari	penerapan	budaya	positif	yang	sudah	ditulis	di	jam	board.	
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• Fasilitator	 memberikan	 kesimpulan	 bahwa	 CGP	 harus	 menerapkan	

budaya	 positif	 dan	 nilai-nilai	 yang	 tadi	 sudah	 disebutkan	 agar	

mendapatkan	manfaat	dan	karakteristik	siswa	yang	positif.	

	
7) Penutupan	

PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	pembelajaran	yang	
didapatkan	di	sesi	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya		
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	

I. Benang	Merah	(5’)	

Persiapan:		

• Tampilkan	jamboard	

Pelaksanaan:	

• Ajak	peserta	mengingat	kembali	proses	yang	telah	dilakukan	selama	

sesi	ini.		

• Fasilitator	menanyakan	proses	apa	saja	yang	sudah	dilakukan	selama	

sesi	virtual	ini	

• Fasilitator	 membacakan	 hasil	 diskusi	 baik	 secara	 klasikal	 dan	

presentasi	kelompok	yang	sudah	tercatat	di	jam	board.		

Berikut	adalah	hasil	diskusi	kita	selama	sesi	ini:	

Budaya	yang	perlu	dipertahankan:	…	(bacakan)	

Budaya	yang	perlu	ditinggalkan:	…	(bacakan)	

Nilai	yang	perlu	diadopsi	dan	dikembangkan:	…	(bacakan)	

Manfaat	penerapan	budaya	positif	di	sekolah:	…	(bacakan)	

Karakteristik	siswa	yang	terbentuk	dari	budaya	positif:	…	(bacakan)	
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• Fasilitator	memberikan	 kesimpulan	 bahwa	 sangat	 penting	 bagi	 tiap	

sekolah	untuk	menerapkan	budaya	positif	dan	CGP	berperan	penting	

dalam	mewujudkan	budaya	positif	tersebut.	

• Fasilitator	mengapresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	ini.	

	
II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Pelaksanaan:	

▪ Beritahukan	tahapan	belajar	selanjutnya.	

▪ Fasilitator	memberitahukan	bahwa	tahapan	belajar	berikutnya	adalah	

Ruang	Kolaborasi	

III. Penutupan	Dan	Foto	Bersama	(5’)	

Persiapan:		

▪ Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	

▪ Berikan	 ucapan	 penutupan	 dan	 minta	 peserta	 foto	 bersama	 untuk	

dokumentasi	sesi	ini.	

▪ Fasilitator	menutup	sesi	virtual	

▪ Fasilitator	 mengajak	 peserta	 berfoto	 bersama	 dan	 meminta	 peserta	

menyalakan	video	

▪ Fasilitator	mendokumentasikan	 peserta	 dengan	menggunakan	 screen	

capture.	

▪ Selesai	 foto	 bersama,	 fasilitator	 mempersilakan	 CGP	 untuk	

meninggalkan	aplikasi	 zoom.	Kegiatan	diskusi	Sesi	Eksplorasi	Konsep	

selesai.	

3. Ruang	Kolaborasi	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

1) CGP	menjelaskan	pola	interaksi	guru	dan	murid	dalam	membangun	budaya	

positif	di	sekolah	

2) CGP	merumuskan	panduan	interaksi	guru	dan	murid	dalam	membangun	

budaya	positif	di	sekolah	
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b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Merefleksikan	

pengalaman	
dalam	
menerapkan	
budaya	positif	di	
sekolah	

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif	
dalam	
bentuk	esai	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	yang	
diberikan	

• Membagi	CGP	menjadi	4	kelompok	kecil	
(2	kelompok	berisi	3	orang,	2	kelompok	
berisi	2	orang)	

• Memastikan	tiap	kelompok	CGP	
berdiskusi		

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	tautan	
pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	kelompok	CGP	yang	
belum	mengumpulkan	tugas	setelah	
batas	waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	tiap	kelompok	CGP		
• Memberikan	komentar,	umpan	balik,	

dan	apresiasi	terhadap	tugas	CGP	di	
LMS	

• memberikan	penilaian	keaktifan	dalam	
forum	diskusi	asinkron	

	
2) Forum	Diskusi	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	

diskusi	
virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memberikan	 penilaian	 terhadap	

poster	 yang	 dibuat	 CGP	 dari	 segi	
konten	dan	penyajian	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Detail	fasilitasi	forum	diskusi	di	bawah	ini	

	
c. Forum	Diskusi	

a) Sekilas	Kegiatan	
	

TUJUAN	PEMBELAJARAN	KHUSUS	
• CGP	menjelaskan	pola	interaksi	guru	dan	murid	dalam	membangun	budaya	positif	

di	sekolah	

• CGP	merumuskan	panduan	interaksi	guru	dan	murid	dalam	membangun	budaya	

positif	di	sekolah	

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	
Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengidentifikasi	cara-cara	kunci	dalam	membangun	
budaya	positif	
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• Calon	Guru	Penggerak	dapat	membuat	strategi	untuk	menjalin	hubungan	dengan	
murid	untuk	membangun	budaya	positif	di	sekolah	

PERTANYAAN	KUNCI	
• Apa	yang	harus	dilakukan	guru	untuk	membangun	budaya	positif	di	sekolah?	
• Bagaimana	cara	guru	menjalin	hubungan	dengan	murid	untuk	membangun	budaya	

positif	di	sekolah?	
INDIKATOR	KEBERHASILAN	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengutarakan	cara	dan	strategi	dalam	membangun	
budaya	positif	di	sekolah	

• Calon	 Guru	 Penggerak	 bersama	 dengan	 kelompoknya	 dapat	 membuat	 poster	
tentang	 panduan	 interaksi	 guru	 dan	murid	 dalam	membangun	 budaya	 positif	 di	
sekolah	

AGENDA	
1. Pembukaan	
2. Pembahasan	Menerapkan	Budaya	Positif		
3. Presentasi	Poster	
4. Penutupan	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1. Zoom	
2. Jam	board	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Pastikan	ada	google	form	absensi	untuk	CGP	
• Terdapat	penilaian	untuk	poster	yang	dihasilkan	tiap	kelompok	

	
d. Jadwal	Kegiatan	

	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	
SLIDE	 MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	&	
Icebreaking	 10	 1-2	

• Zoom	
• Powerp
oint	

Penjelasan	Tujuan	&	
Pembuatan	Kesepakatan	
Belajar	

10	 3-5	

2	

PEMBAHASAN	
CARA	

MENERAPKAN	
BUDAYA	POSITIF	

Diskusi	Cara	Membangun	
Budaya	Positif	Di	Sekolah	
dan	Pembuatan	Poster	

30	 6-9	

3	 PRESENTASI	
POSTER	

Presentasi	Tiap	
Kelompok	 20	 10	
Pemberian	Umpan	Balik	
terhadap	Poster		 10	 -	

4	 PENUTUPAN	 Benang	Merah	 5	 11	
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Mengingatkan	Tahapan	
Belajar	Selanjutnya	 3	 -	

Penutupan	&	Foto	
Bersama	 2	 -	

e. Gambaran	Detil	Sesi	
1) Pembukaan	

PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	dan	
fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	

	
I. Penyambutan	&	Icebreaking	(10’)	

Persiapan:		
• Pastikan	Anda	sudah	berada	di	lokasi	yang	ideal	(tidak	berisik,	koneksi	internet	

kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

• Sesi	pembukaan	menjadi	kunci	keterlibatan	peserta	di	pelatihan.		

• Fasilitator	meminta	peserta	menyalakan	video	dan	audionya	

• Fasilitator	pelatihan	dengan	sapaan	hangat	dan	bersemangat.	Ingat	bahwa	Anda	

menjadi	role-model	akan	semangat	peserta.		

• Setelah	menyapa	dengan	semangat,	berikan	pertanyaan-pertanyaan	yang	dapat	

membuat	peserta	terlibat	dan	membentuk	koneksi	antar	calon	guru	penggerak.		

• Setelah	 menyapa,	 lakukan	 icebreaking.	 Icebreaking	 digunakan	 di	 awal	 untuk	

membuat	 koneksi	 antar	 calon	 guru	 penggerak,	 pemandu	 yang	 membawakan	

kegiatan,	 ataupun	 dengan	 kegiatan	 yang	 dilaksanakan.	 Walaupun	 icebreaking	

telah	diberikan	juga	di	kegiatan	sebelumnya,	icebreaking	kali	ini	digunakan	untuk	

membuat	peserta	nyaman	dengan	peserta	lain	dan	di	kegiatan	sesi	ini.	
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II. Penjelasan	Tujuan	&	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	

Pelaksanaan:	

Jelaskan	tentang	tujuan	dan	menu	Sesi	Ruang	Kolaborasi	ini.	

• Fasilitator	menayangkan	slide	3	

• Fasilitator	memberikan	tujuan	Sesi	Ruang	Kolaborasi	

• Setelah	memberitahukan	tujuan,	fasilitator	menayangkan	slide	4	

• Fasilitator	 memberitahukan	 agenda	 kegiatan	 yang	 akan	 dilakukan	

untuk	mencapai	tujuan	tersebut.		

• Setelah	memberitahukan	 tujuan	dan	 agenda	belajar,	 beri	 kesempatan	

bertanya	pada	peserta.	

• Setelah	pemberian	waktu	untuk	bertanya,	fasilitator	menayangkan	slide	

5	

• Fasilitator	 memberitahukan	 kesepakatan	 bersama	 untuk	 diikuti	

peserta.	

• Fasilitator	 juga	 dapat	 meminta	 peserta	 untuk	 menambahkan	

kesepakatan.	

• Setelah	 semua	 ide	 terkumpulkan,	 fasilitator	 membacakan	 kembali	

kesepakatan	 yang	 telah	 dibuat	 dan	menyepakatinya	 bersama	 dengan	

peserta.		

• Apresiasi	semua	CGP	yang	telah	memberikan	ide	kesepakatan	bersama.	

Bentuk	 apresiasi	 bisa	 dengan	 berterimakasih,	 kalimat	 apresiasi,	 atau	

tepukan.	

2) Pembahasan	Cara	Menerapkan	Budaya	Mandiri	

PEMBAHASAN	CARA	MENERAPKAN	BUDAYA	
POSITIF		

DURASI:	30	MENIT	

TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengutarakan	cara	dan	strategi	dalam	membangun	
budaya	positif	di	sekolah	

• Calon	Guru	Penggerak	bersama	dengan	kelompoknya	dapat	membuat	poster	
tentang	panduan	interaksi	guru	dan	murid	dalam	membangun	budaya	positif	di	
sekolah	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
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I. Diskusi	Cara	Membangun	Budaya	Positif	Di	Sekolah	dan	Pembuatan	

Poster	(30’)	

Persiapan:		

• Pastikan	fasilitator	sudah	mengerti	cara	melakukan	breakout	session	

• Siapkan	timer	(bisa	dari	handphone)	untuk	durasi	diskusi	kelompok		

Pelaksanaan:	

Minta	CGP	di	dalam	kelompok	untuk	saling	bercerita	tentang	hasil	

diskusinya	di	kegiatan	mandiri.		

• Fasilitator	menayangkan	slide	7	

• Fasilitator	meminta	CGP	di	dalam	kelompoknya	untuk	saling	bercerita	

tentang	 hasil	 diskusinya	 di	 kegiatan	 mandiri,	 berdasarkan	 dua	

pertanyaan	kunci	di	bawah	ini:	

- Apa	yang	harus	dilakukan	guru	untuk	membangun	budaya	positif	di	

sekolah?	

- Bagaimana	cara	guru	menjalin	hubungan	dengan	murid	untuk	

membangun	budaya	positif	di	sekolah?		

• Fasilitator	menayangkan	slide	8	

• Fasilitator	memberitahukan	bahwa	akan	terdapat	2	kelompok,	dimana	

tiap	kelompoknya	berisi	2	kelompok	dari	kegiatan	mandiri	(gabungan	

kelompok	yang	berisi	2	dan	3	orang)	

• Fasilitator	memberitahukan	waktu	untuk	diskusi	di	kelompok	adalah	15	

menit,	setelah	itu	dilanjutkan	untuk	membuat	poster	tentang	Panduan	

Interaksi	Guru	dan	Murid	dalam	Membangun	Budaya	Positif	di	Sekolah	

selama	15	menit.	

• Fasilitator	juga	memberitahukan	jika	kelompok	sudah	selesai	berdiskusi	

sebelum	15	menit,	maka	dapat	dilanjutkan	dalam	membuat	poster	

• Fasilitator	menayangkan	slide	9.	

• Fasilitator	 memberitahukan	 poster	 yang	 dibuat	 oleh	 kelompok	 akan	

dinilai	berdasarkan	kriteria	yang	ada	di	slide	

• Fasilitator	 memberitahukan	 bahwa	 CGP	 dapat	 membuat	 poster	

menggunakan	aplikasi	apapun	asal	dapat	ditampilkan	saat	presentasi	
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• Fasilitator	membagi	peserta	menjadi	2	kelompok	di	breakout	session	

• Fasilitator	 memastikan	 tiap	 peserta	 sudah	 dimasukkan	 ke	 tiap	

kelompok.		

• Fasilitator	 berpindah	 ke	 tiap	 kelompok	 (ruangan)	 untuk	memastikan	

diskusi	berjalan	dengan	lancar	serta	memberikan	peringatan	waktu	(15	

menit–	10	menit	-	5	menit	–	3	menit	–	1	menit).		

• Fasilitator	memastikan	tiap	kelompok	membuat	poster	sesuai	dengan	

kriteria.	

• Setelah	durasi	yang	diberikan	habis,	fasilitator	mengembalikan	peserta	

ke	forum	bersama.	

3) Tantangan	&	Strategi	Dalam	Membuat	Budaya	Positif	Di	Kelas		
TANTANGAN	&	STRATEGI	DALAM	MEMBUAT	BUDAYA	
POSITIF	DI	KELAS	

DURASI:	30	MENIT	

TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mempresentasikan	poster	tentang	Panduan	
Interaksi	Guru	dan	Murid	dalam	Membangun	Budaya	Positif	di	Sekolah	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	membuat	strategi	untuk	menerapkan	budaya	
positif	di	kelas	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	

I. Presentasi	Tiap	Kelompok	(20’)	
Persiapan:		

• Siapkan	jamboard	untuk	mencatat	manfaat	dan	karakteristik	peserta	

dari	penerapan	budaya	positif	

• Siapkan	 timer	 (bisa	 dari	 handphone)	 untuk	 durasi	 presentasi	 tiap	

kelompok.	

Pelaksanaan:	

Sambut	 kembali	 peserta	 di	 forum	 bersama.	 Minta	 tiap	 kelompok	

bergantian	mempresentasikan	posternya.	

• Fasilitator	menyambut	kembali	peserta	di	forum	bersama	
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• Fasilitator	 meminta	 tiap	 kelompok	 bergantian	 mempresentasikan	

poster	yang	dibuat	dengan	maksimal	durasi	10	menit	

• Selama	 presentasi	 kelompok,	 fasilitator	menilai	 sesuai	 kriteria	 yang	

diberikan.	Fasilitator	menilai	berdasarkan	rubrik	di	bawah	ini:	

Berikut	 terdapat	 rubrik	 penilaian	 poster	 dari	 segi	 konten	 dan	
penyajian.		

	
Kriteria	 Penilaian	

1	 2	 3	 4	

Konten	
dalam	
poster	

Konten	berisi	materi	
yang	tidak	

menggambarkan	nilai	
budaya	positif.	
Kesimpulan	tidak	
bisa	dipahami	dan	

tidak	bisa	
diaplikasikan.		

Konten	berisi	
materi	yang	
kurang	

menggambarkan	
nilai	budaya	
positif.	

Kesimpulan	sulit	
dipahami	dan	
kurang	bisa	
diaplikasikan.		

Konten	berisi	
materi	yang	cukup	
menggambarkan	
nilai	budaya	

positif.		Kesimpulan	
memiliki	

argumentasi	yang	
jelas	dan	bisa	
diaplikasikan.		

Konten	berisi	
materi	yang	

menggambarkan	
nilai	budaya	positif	

dengan	kuat.	
Kesimpulan	

mudah	dipahami	
dan	mudah	

dipraktekkan.		

Penamp
akan	
poster	
(visual)	

Poster	secara	visual	
tidak	sesuai	dengan	

konten	dan	
huruf		tidak	dapat	

dibaca.		

Tampilan	visual	
yang	ditampilkan	
tidak	mendukung	
pemahaman	

akan	
konten.		Huruf	
yang	digunakan	
sulit	dibaca.	

Tampilan	visual	cukup	
efektif	untuk	

membantu	pembaca	
memahami	isi	

poster.		Huruf	yang	
digunakan	dapat	

dibaca.		

Tampilan	poster	
menggambarkan	
konten	secara	
efektif	dan	

memudahkan	
pembaca	untuk	

memahami.		Huruf	
mudah	dibaca.	

Catatan	untuk	fasilitator:	

Panduan	nilai	penting	dalam	Budaya	Positif	untuk	fasilitator	dalam	

menilai	konten	produk	poster	dari	CGP	sesuai	dengan	pemahaman	

konsep	(Budaya	Positif:	Kesepakatan	kelas,	Disiplin	Positif,	Sekolah	

sebagai	pembentukan	karakter)				

- Melibatkan	murid		

- Memperhatikan	sudut	pandang	murid		

- Menghargai	murid	

- Fokus	pada	motivasi	intrinsik	(dalam	diri)	murid	

- Melibatkan	orangtua		

	



	

137	
	

• Setelah	 menilai	 poster,	 fasilitator	 merekap	 hasil	 nilai	 serta	

memberikan	umpan	balik	di	tabel	seperti	di	bawah	ini:		

Kelompok	 Kriteria	 Nilai	 Umpan	Balik	

	 Konten	dalam	poster	 	 	

Penampakan	poster	(visual)	 	 	

	 Konten	dalam	poster	 	 	

Penampakan	poster	(visual)	 	 	

	
• Fasilitator	memberitahukan	 peringatan	waktu	 saat	 1	menit	 terakhir	

dan	memberhentikan	presentasi	kelompok	saat	waktu	habis.		

• Setiap	 selesai	 kelompok	 presentasi,	 fasilitator	 berikan	 apresiasi	

kepada	kelompok	yang	baru	saja	presentasi.	

	
II. Pemberian	Umpan	Balik	(10’)	

Persiapan:		

• Siapkan	catatan	hasil	penilaian	poster	tiap	kelompok		

Pelaksanaan:	

Berikan	penilaian	dan	umpan	balik	terhadap	poster	yang	dibuat	oleh	

peserta.	

• Fasilitator	memberitahukan	hasil	penilaian	tiap	kelompok	

• Fasilitator	memberikan	umpan	balik	terhadap	poster	yang	dibuat	dari	

segi	penampilan	dan	konten	

• Fasilitator	merekap	poin-poin	penting	dari	Panduan	Interaksi	Guru	

dan	Murid	dalam	Membangun	Budaya	Positif	di	Sekolah	

• Fasilitator	mengingatkan	CGP	untuk	menjadi	panutan	dalam	

membangun	budaya	positif	di	sekolah	
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4) Penutup	

PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	pembelajaran	yang	
didapatkan	di	sesi	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya		
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	
I. Benang	Merah	(5’)	

Persiapan:		

• Tampilkan	jamboard	

Pelaksanaan:	

Ajak	peserta	mengingat	kembali	proses	yang	telah	dilakukan	selama	

sesi	ini.		

• Fasilitator	 menanyakan	 proses	 apa	 saja	 yang	 sudah	 dilakukan	

selama	sesi	virtual	ini	

• Fasilitator	 memberitahukan	 bahwa	 poster	 yang	 berisi	 Panduan	

Interaksi	 Guru	 dan	 Murid	 dalam	 Membangun	 Budaya	 Positif	 di	

Sekolah	perlu	disebarkan	kepada	rekan-rekan	guru	 lain,	sehingga	

guru-guru	lain	dapat	mengetahui	cara	membangun	budaya	positif	

di	sekolah	

• Fasilitator	mengapresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	ini.	

II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Pelaksanaan:	

Beritahukan	tahapan	belajar	selanjutnya.	

• Fasilitator	 memberitahukan	 bahwa	 tahapan	 belajar	 berikutnya	

Refleksi	Terbimbing	

III. Penutupan	dan	Foto	Bersama	(5’)	

Persiapan:		

• Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	
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Berikan	 ucapan	 penutupan	 dan	 minta	 peserta	 foto	 bersama	 untuk	

dokumentasi	sesi	ini.	

• Fasilitator	menutup	sesi	virtual	

• Fasilitator	mengajak	peserta	berfoto	bersama	dan	meminta	peserta	

menyalakan	video	

• Fasilitator	 mendokumentasikan	 peserta	 dengan	 menggunakan	

screen	capture.	

• Selesai	 foto	 bersama,	 fasilitator	 mempersilakan	 CGP	 untuk	

meninggalkan	 aplikasi	 zoom.	 Kegiatan	 diskusi	 Sesi	 Ruang	

Kolaborasi	selesai.	

4. Refleksi	Terbimbing	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
CGP	mengalami	perubahan	paradigma	terhadap	budaya	positif	di	sekolah	

b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	
	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membuat	rencana	

penerapan	
budaya	positif	di	
sekolah	
	

	

• Membuat	
rencana	
penerapan	
budaya	
positif	di	
sekolah		

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	tautan	
pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	komentar,	umpan	balik,	

dan	apresiasi	terhadap	tugas	CGP	di	
LMS	

	
2) Forum	Diskusi	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	 diskusi	
virtual	

• Memandu	diskusi	virtual	
• Memberikan	 umpan	 balik		

terhadap	proses	refleksi	CGP	
KETERANGAN	TAMBAHAN	

• Detail	fasilitasi	forum	diskusi	di	bawah	ini	
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3) Forum	Diskusi	
a) Sekilas	Kegiatan	
	

TUJUAN	PEMBELAJARAN	KHUSUS	
• CGP	mengalami	perubahan	paradigma	terhadap	budaya	positif	di	sekolah	

TUJUAN	KEGIATAN	(OUTPUT)	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengidentifikasi	kelebihan	dan	kelemahan	dirinya	

dalam	menerapkan	budaya	positif	di	kelas	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	merumuskan	hal	yang	perlu	ditingkatkan	dalam	dirinya	

untuk	dapat	menerapkan	budaya	positif	di	kelas	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	merencanakan	penerapan	budaya	positif	di	kelas	

PERTANYAAN	KUNCI	
• Apa	kekuatan	dan	tantangan	saya	dalam	menerapkan	budaya	positif	di	

sekolah/kelas?	
• Apa	perubahan	yang	akan	saya	lakukan	untuk	dapat	menerapkan	budaya	positif	di	

sekolah/kelas?	
• Apa	langkah	pertama	yang	ingin	saya	lakukan	untuk	menerapkan	budaya	positif	di	

sekolah/kelas?	
INDIKATOR	KEBERHASILAN	

▪ Calon	Guru	Penggerak	dapat	menuliskan	cara-cara	kunci	dalam	membuat	budaya	
positif	

▪ Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengutarakan	tantangan	dalam	membuat	budaya	
positif	di	sekolah	

▪ Calon	Guru	Penggerak	dapat	merumuskan	strategi	untuk	menerapkan	budaya	positif	
di	sekolah	

AGENDA	
1. Pembukaan	
2. analisis	diri	dalam	menerapkan	budaya	positif	
3. Rencana	mewujudkan	budaya	positif	
4. Penutupan	

MEDIA	YANG	DIGUNAKAN	
1. Zoom	
2. Jam	board	
3. Powerpoint	
4. Google	form	(untuk	absensi)	
5. Google	doc	(untuk	template	analisis	diri)	

TARGET	PESERTA	
• 10	calon	guru	penggerak	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Pastikan	ada	google	form	absensi	untuk	CGP	
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b) Jadwal	dan	Rangkuman	Sesi	
	

NO	 JUDUL	SESI	 AKTIVITAS	 DURASI	 NO.	SLIDE	 MEDIA	

1	 PEMBUKAAN	

Penyambutan	&	
Icebreaking	 10	 1-2	

• Zoom	
• Jam	board	
• Powerpoin
t	

• Google	doc	

Penjelasan	Tujuan	&	
Pembuatan	
Kesepakatan	Belajar	

10	 3-5	

2	

analisis	DIRI	
DALAM	

MENERAPKAN	
BUDAYA	POSITIF	

analisis	Kelebihan	&	
Tantangan	Diri	serta	
Rencana	
Pengembangan	Diri	

15	 6-7	

Sharing	berdua	 10	 8-9	

Finalisasi	Rencana	
Pengembangan	Diri	 10	 -	

3	
RENCANA	

MEWUJUDKAN	
BUDAYA	POSITIF	

Diskusi	Rencana	
Mewujudkan	Budaya	
Positif	yang	telah	
dibuat	

15	 9-10	

Finalisasi	Rencana	
Mewujudkan	Budaya	
Positif	

10	 -	

4	 PENUTUPAN	

Benang	Merah	 5	 11	

Mengingatkan	
Tahapan	Belajar	
Selanjutnya	

3	 -	

Penutupan	&	Foto	
Bersama	 2	 -	

	
4) Gambaran	Detil	Sesi	

a) Pembukaan	

PEMBUKAAN	 DURASI:	20	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menciptakan	koneksi	dengan	peserta	lain	
dan	fasilitator	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memahami	tujuan	dan	agenda	pada	sesi	ini	
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Powerpoint	
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I. Penyambutan	&	Icebreaking	(10’)	
Persiapan:		

• Pastikan	 Anda	 sudah	 berada	 di	 lokasi	 yang	 ideal	 (tidak	 berisik,	

koneksi	internet	kuat)	untuk	memandu	pembelajaran		

• Gunakan	laptop	untuk	memandu	pembelajaran	

• Pastikan	slide	dapat	ditampilkan	

• Nyalakan	nada	getar	di	HP	agar	tidak	mengganggu	pembelajaran	

Pelaksanaan:	

Sesi	pembukaan	menjadi	kunci	keterlibatan	peserta	di	pelatihan.		

• Fasilitator	meminta	peserta	menyalakan	video	dan	audionya	

• Fasilitator	pelatihan	dengan	sapaan	hangat	dan	bersemangat.	 Ingat	

bahwa	Anda	menjadi	role-model	akan	semangat	peserta.		

• Setelah	menyapa	dengan	semangat,	berikan	pertanyaan-pertanyaan	

yang	dapat	membuat	peserta	terlibat	dan	membentuk	koneksi	antar	

calon	guru	penggerak.		

• Setelah	menyapa,	lakukan	icebreaking.	Icebreaking	digunakan	di	awal	

untuk	membuat	koneksi	antar	calon	guru	penggerak,	pemandu	yang	

membawakan	kegiatan,	ataupun	dengan	kegiatan	yang	dilaksanakan.	

Walaupun	icebreaking	 telah	diberikan	juga	di	kegiatan	sebelumnya,	

icebreaking	 kali	 ini	 digunakan	 untuk	 membuat	 peserta	 nyaman	

dengan	peserta	lain	dan	di	kegiatan	sesi	ini.		

II. Penjelasan	Tujuan	&	Pembuatan	Kesepakatan	Belajar	(10’)	
Pelaksanaan:	

Jelaskan	tentang	tujuan	dan	menu	Sesi	Refleksi	Terbimbing	ini.	
• Fasilitator	menayangkan	slide	3	

• Fasilitator	memberikan	tujuan	Sesi	Refleksi	Terbimbing	

• Setelah	memberitahukan	tujuan,	fasilitator	menayangkan	slide	4	

• Fasilitator	 memberitahukan	 agenda	 kegiatan	 yang	 akan	 dilakukan	

untuk	mencapai	tujuan	tersebut.		

• Setelah	memberitahukan	tujuan	dan	agenda	belajar,	beri	kesempatan	

bertanya	pada	peserta.	
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• Setelah	 pemberian	 waktu	 untuk	 bertanya,	 fasilitator	 menayangkan	

slide	5	

• Fasilitator	 memberitahukan	 kesepakatan	 bersama	 untuk	 diikuti	

peserta.	

• Fasilitator	 juga	 dapat	 meminta	 peserta	 untuk	 menambahkan	

kesepakatan.	

• Setelah	 semua	 ide	 terkumpulkan,	 fasilitator	 membacakan	 kembali	

kesepakatan	yang	telah	dibuat	dan	menyepakatinya	bersama	dengan	

peserta.		

• Apresiasi	 semua	 CGP	 yang	 telah	 memberikan	 ide	 kesepakatan	

bersama.	 Bentuk	 apresiasi	 bisa	 dengan	 berterimakasih,	 kalimat	

pujian,	atau	tepukan.	

b) Analisis	dalam	Penerapan	budaya	Positif	
ANALISIS	DALAM	MENERAPKAN	BUDAYA	POSITIF	 DURASI:	35	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	menganalisis	kelebihan	&	tantangan	diri	
serta	rencana	pengembangan	diri	untuk	menerapkan	budaya	positi	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	membuat	rencana	pengembangan	diri	untuk	
menerapkan	budaya	positif	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Googledoc	

	
I. analisis	 Kelebihan	 Dan	 Tantangan	 Diri	 Serta	 Rencana	

Pengembangan	Diri	(15’)	

Persiapan:		

• Siapkan	form	untuk	analisis	diri	dan	rencana	pengembangan	diri	

Pelaksanaan:	

Minta	 peserta	 menganalisis	 kelebihan	 dan	 tantangan	 diri	 dalam	

menerapkan	prinsip	budaya	positif,	serta	rencana	pengembangan	diri.	

• Fasilitator	menayangkan	slide	7	

• Fasilitator	meminta	CGP	merefleksikan	dan	menuliskan:	

Kelebihan	diri	dalam	menerapkan	budaya	positif	
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Tantangan	diri	dalam	menerapkan	budaya	positif	

Rencana	pengembangan	diri	untuk	dapat	menerapkan	budaya	positif		

• Fasilitator	membagikan	 tautan	 google	 doc	berisi	 templat	 pengerjaan	

agar	diunduh	oleh	tiap	peserta	(download),	di	kolom	chat	

• Fasilitator	meminta	CGP	untuk	merefleksikan	dan	menuliskan	ketiga	

pertanyaan	di	template	tersebut	dalam	waktu	10	menit	

• Fasilitator	 membantu	 CGP	 yang	 terdapat	 kesulitan	 dalam	

mengidentifikasi	kelebihan	dan	tantangan	diri,	atau	membuat	rencana	

pengembangan	diri.	

• Fasilitator	memastikan	bahwa	tugas	ini	dikerjakan	secara	individual.		

• Jika	 10	 menit	 belum	 selesai,	 maka	 fasilitator	 dapat	 memberikan	

tambahan	waktu	maksimal	5	menit.	

	
LEMBAR	analisis	DIRI	DALAM	MENERAPKAN	BUDAYA	POSITIF	
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II. Sharing	Berdua	(10’)	

Persiapan:		

• Siapkan	breakout	session	sebanyak	5	grup	

Pelaksanaan:	

Minta	CGP	sharing	dengan	satu	CGP	lain	di	ruangan	yang	dibagi	dengan	

breakout	session.	

• Fasilitator	menayangkan	slide	8	

• Fasilitator	meminta	CGP	untuk	sharing	hal	yang	dituliskan	dengan	

salah	satu	CGP	lain	di	breakout	session	

• Fasilitator	memberitahukan	bahwa	pasangannya	dapat	memberikan	

saran	terhadap	rencana	pengembangan	diri	

• Fasilitator	memberitahukan	bahwa	durasi	 tiap	CGP	dalam	bercerita	

adalah	5	menit	

• Fasilitator	 membagi	 CGP	 menjadi	 10	 kelompok	 breakout	 session,	

dengan	tiap	kelompok	berisi	2	orang	

• Fasilitator	memastikan	tiap	CGP	sudah	dimasukkan	ke	tiap	kelompok.		

• Fasilitator	berpindah	ke	tiap	kelompok	(ruangan)	untuk	memastikan	

diskusi	berjalan	dengan	lancar	serta	memberikan	peringatan	waktu	(5	

menit	–	3	menit	–	1	menit).		

• Setelah	 durasi	 diskusi	 yang	 diberikan	 habis,	 fasilitator	

mengembalikan	CGP	ke	forum	bersama.	

III. Finalisasi	Rencana	Pengembangan	Diri	(10’)	

Pelaksanaan:	

Minta	beberapa	peserta	menceritakan	tentang	kelebihan	dan	tantangan	

dirinya	 serta	 rencana	 pengembangan	 diri	 untuk	 menerapkan	 budaya	

positif.	

• Fasilitator	menyambut	kembali	peserta	di	forum	bersama	

• Fasilitator	 meminta	 kesediaan	 beberapa	 CGP	 untuk	 menceritakan	

tentang	kelebihan,	 tantangan	diri,	 serta	 rencana	pengembangan	diri	

tersebut	untuk	menjadi	contoh	CGP	lain	
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• Setelah	selesai	tiap	CGP	bercerita,	fasilitator	menanyakan	CGP	lain	jika	

ada	 ide	 tambahan	 untuk	 rencana	 pengembangan	 diri	 yang	 bisa	

dilakukan	

• Fasilitator	mengapresiasi	tiap	CGP	yang	mau	bercerita	

• Fasilitator	 meminta	 CGP	 memfinalisasi	 rencana	 pengembangan	

dirinya	dari	saran	yang	diberikan.	

• Fasilitator	 memberitahukan	 bahwa	 analisis	 diri	 dan	 rencana	

pengembangan	ini	dapat	ditambahkan	setelah	sesi	ini	

	
c) Rencana	Mewujudkan	Budaya	Positif	

RENCANA	MEWUJUDKAN	BUDAYA	POSITIF	 DURASI:	25	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	saling	memberikan	saran	terhadap	
rencana	mewujudkan	budaya	positif	yang	telah	dibuat	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	memfinalisasi	rencana	mewujudkan	
budaya	positif	di	kelasnya	masing-masing	

FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	
• Jamboard	

	
I. Diskusi	Rencana	Mewujudkan	Budaya	Positif	Yang	Telah	Dibuat	

(15’)	

Persiapan:		

• Pastikan	fasilitator	sudah	mengerti	cara	melakukan	breakout	session	

• Siapkan	timer	(bisa	dari	handphone)	untuk	durasi	diskusi	kelompok		

Pelaksanaan:	

Minta	peserta	untuk	mendiskusikan	rencana	dalam	mewujudkan	budaya	

positif	yang	telah	dibuat	sebelumnya.	

• Fasilitator	mengingatkan	bahwa	CGP	memiliki	tugas	mandiri	sebelum	

forum	diskusi	untuk	membuat	rencana	mewujudkan	budaya	positif	

• Fasilitator	menayangkan	slide	11	
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• Fasilitator	 meminta	 tiap	 CGP	 untuk	 sharing	 rencana	 mewujudkan	

budaya	positif	yang	dibuat	sebelumnya	dengan	salah	satu	CGP	lain	di	

breakout	session	

• Fasilitator	memberitahukan	bahwa	pasangannya	dapat	memberikan	

saran	terhadap	rencana	mewujudkan	budaya	positif	

• Fasilitator	memberitahukan	bahwa	durasi	 tiap	CGP	dalam	bercerita	

adalah	7	menit	

• Fasilitator	 membagi	 CGP	 menjadi	 10	 kelompok	 breakout	 session,	

dengan	tiap	kelompok	berisi	2	orang	

• Fasilitator	memastikan	tiap	CGP	sudah	dimasukkan	ke	tiap	kelompok.		

• Fasilitator	berpindah	ke	tiap	kelompok	(ruangan)	untuk	memastikan	

diskusi	berjalan	dengan	lancar	serta	memberikan	peringatan	waktu	(5	

menit	–	3	menit	–	1	menit).		

• Setelah	 durasi	 diskusi	 yang	 diberikan	 habis,	 fasilitator	

mengembalikan	CGP	ke	forum	bersama.	

II. Finalisasi	Rencana	Mewujudkan	Budaya	Positif	(10’)	

Pelaksanaan:	

Minta	beberapa	CGP	menceritakan	tentang	rencana	dalam	mewujudkan	

budaya	positif	di	depan	CGP	lain.	

• Fasilitator	menyambut	kembali	peserta	di	forum	bersama	

• Fasilitator	 meminta	 kesediaan	 beberapa	 CGP	 untuk	 menceritakan	

tentang	rencana	dalam	mewujudkan	budaya	positif	di	kelasnya	

• Setelah	selesai	tiap	CGP	bercerita,	fasilitator	menanyakan	CGP	lain	jika	

ada	saran	atau	komentar	terhadap	rencana	yang	baru	diceritakan	

• Fasilitator	mengapresiasi	tiap	CGP	yang	mau	bercerita	

• Fasilitator	meminta	CGP	memfinalisasi	rencana	mewujudkan	budaya	

positif	di	kelas	dari	saran	yang	diberikan.	

• Fasilitator	 memberitahukan	 bahwa	 analisis	 diri	 dan	 rencana	

mewujudkan	 budaya	 positif	 di	 kelas	 ini	 dapat	 ditambahkan	 setelah	

sesi	ini	
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d) Penutupan	

PENUTUPAN	 DURASI:	10	MENIT	
TUJUAN	SESI	
• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengingat	kembali	pembelajaran	yang	
didapatkan	di	sesi	ini	

• Calon	Guru	Penggerak	dapat	mengetahui	tahapan	belajar	berikutnya		
FITUR	ATAU	APLIKASI	TAMBAHAN	YANG	DIBUTUHKAN:	
• Chat	
• Breakout	session	
• Powerpoint	

	
I. Benang	Merah	(5’)	

Persiapan:		

• Tampilkan	jamboard	

Pelaksanaan:	

Ajak	peserta	mengingat	kembali	proses	yang	telah	dilakukan	selama	sesi	

ini.		

• Fasilitator	menanyakan	proses	apa	saja	yang	sudah	dilakukan	selama	

sesi	virtual	ini	

• Fasilitator	mengingatkan	peserta	telah		menganalisis	diri	dan	

rencana	pengembangan	diri	untuk	dapat	menerapkan	budaya	positif	

serta	memfinalisasi	rencana	untuk	menerapkan	budaya	positif	di	

sekolah	masing-masing.	

• Fasilitator	mengapresiasi	peserta	karena	telah	belajar	di	sesi	ini.	

II. Mengingatkan	Tahapan	Belajar	Selanjutnya	(3’)	

Pelaksanaan:	

Beritahukan	tahapan	belajar	selanjutnya.	
• Fasilitator	memberitahukan	bahwa	tahapan	belajar	selanjutnya	

adalah	Demonstrasi	Kontekstual	

III. Penutupan	Dan	Foto	Bersama	(5’)	

Persiapan:		

• Pastikan	laptop	Anda	dapat	melakukan	screen	capture	

Pelaksanaan:	

Berikan	 ucapan	 penutupan	 dan	 minta	 peserta	 foto	 bersama	 untuk	
dokumentasi	sesi	ini.	
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• Fasilitator	menutup	sesi	virtual	

• Fasilitator	mengajak	peserta	berfoto	bersama	dan	meminta	peserta	

menyalakan	video	

• Fasilitator	mendokumentasikan	peserta	dengan	menggunakan	

screen	capture.	

• Selesai	foto	bersama,	fasilitator	mempersilakan	CGP	untuk	

meninggalkan	aplikasi	zoom.	Kegiatan	diskusi	Sesi	Refleksi	

Terbimbing	selesai.	

5. Demonstrasi	Kontekstual	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	

CGP	mampu	menerapkan	prinsip	budaya	positif	di	dalam	proses	pendidikan	di	

sekolahnya	sendiri,	dalam	bentuk	kesepakatan	kelas	

b. Jenis	Kegiatan	:	Penugasan	Mandiri	
AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Menerapkan	
prinsip	
budaya	
positif	dalam	
bentuk	
kesepakatan	
kelas	

	

• Membuat	
kesepakatan	kelas	
bersama	murid	

• Membuat	jurnal	
harian	

• Melaporkan	jurnal	
harian	tiap	harinya	
dan	dikumpulkan	
di	LMS	

• Mengumpulkan	
foto	hasil	
kesepakatan	kelas	
di	LMS	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	tautan	
pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	penilaian	
• Memberikan	umpan	balik	

menggunakan	rubrik:	
o Indikator	proses	kesepakatan	kelas	
o Indikator	hasil	kesepakatan	kelas	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Rubrik	sudah	disediakan	di	LMS	
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6. Elaborasi	Pemahaman	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
1) CGP	 mengambil	 pembelajaran	 dari	 tantangan	 yang	 dihadapi	 dalam	

menerapkan	 budaya	 positif	 di	 sekolahnya	 dan	 merencanakan	 langkah	 baru	

dalam	menerapkan	budaya	positif.	

2) CGP	 melakukan	 refleksi	 dan	 mengadakan	 metakognisi	 terhadap	 program-

program	yang	telah	direncanakan	dan	yang	akan	disosialisasikan	

b. Jenis	Kegiatan:	Forum	Diskusi	Dengan	Instruktur	

AKTIVITAS	
BELAJAR	

TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Diskusi	virtual	 • Mengikuti	 diskusi	
virtual	

• Memastikan	 CGP	 mengikuti	
diskusi	virtual	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Fasilitasi	sesi	virtual	dilakukan	oleh	instruktur	
• Pembuat	modul	membuatkan	ppt	untuk	forum	diskusi	dengan	instruktur	

7. Koneksi	Antar	Materi	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
1) CGP	memahami	keterkaitan	pentingnya	budaya	positif	dengan	materi	ajar	yang	

lain	yang	diberikan	di	sekolah	

2) CGP	memahami	berbagai	hal	yang	bisa	berdampak	pada	murid	

b. Jenis	Kegiatan	
AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	

• Merefleksikan	
penerapan	budaya	
positif	dengan	
menggabungkan	
nilai	lain	atau	materi	
sebelumnya	

• Menjawab	
pertanyaan	
reflektif		

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	komentar,	umpan	

balik,	dan	apresiasi	terhadap	tugas	
CGP	di	LMS	
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8. Aksi	Nyata	
a. Tujuan	Pembelajaran	Khusus	
CGP	dapat	menyusun	langkah	dan	strategi	yang	lebih	efektif,	konkret,	dan	realistis	untuk	

mewujudkan	budaya	positif	di	sekolah	
b. Jenis	Kegiatan	
1) Kegiatan	Mandiri	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Membuat	rencana	untuk	
mengkolaborasikan	
konsep	dalam	modul	1	
ini	dalam	kegiatan	
belajar	mengajar	di	
sekolah	Anda	dalam	
bentuk	esai	

	
	

• Membuat	rencana	
untuk	
mengkolaborasika
n	konsep	dalam	
modul	1	ini	dalam	
kegiatan	belajar	
mengajar	di	
sekolah	Anda	
dalam	bentuk	esai	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP		
• Memberikan	komentar,	umpan	

balik,	dan	apresiasi	terhadap	tugas	
CGP	di	LMS	

	
2) 	Praktek	

AKTIVITAS	BELAJAR	 TUGAS	CGP	 TUGAS	FASILITATOR	
• Mempraktekkan	

rencana	dalam	
membuat	budaya	
positif		

• Membuat	portofolio	
tindakan	nyata	yang	
telah	

• Mempraktekkan	
rencana	dalam	
membuat	budaya	
positif		

• Membuat	
portofolio	
tindakan	nyata	
yang	telah	
diterapkan	

• Memastikan	CGP	memahami	tugas	
yang	diberikan	

• Mengecek	kelengkapan	tugas	di	
tautan	pengumpulan	tugas	

• Mengingatkan	CGP	yang	belum	
mengumpulkan	tugas	setelah	batas	
waktu	pengumpulan	

• Mempelajari	tugas	CGP	
• Menilai	 kelengkapan	 portofolio	

tindakan	 nyata	 yang	 telah	
diterapkan	

KETERANGAN	TAMBAHAN	
• Praktek	ini	dilakukan	setelah	proses	pembelajaran	diberikan	
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BAB	III	
PENUTUP	

	

Program	Pendidikan	Guru	Penggerak	merupakan	langkah	strategis	untuk	meningkatkan	

kompetensi	 guru	 secara	 berkelanjutan	 sehingga	 dapat	 melakukan	 pembelajaran	 yang	

menarik	dan	berinovasi	sesuai	kebutuhan	materi	yang	diajarkan.	Sehingga,	tujuan	akhir	

dari	 program	 ini,	 yaitu	 meningkatkan	 kompetensi	 peserta	 didik	 dalam	 peningkatan	

keterampilan	dan	menyelesaikan	masalah	pembelajaran	dapat	 tercapai.	Keberhasilan	

pelaksanaan	Program	Pendidikan	Guru	Penggerak		ditentukan	oleh	kesungguhan	semua	

pihak	dalam	melaksanakan	program	ini.		
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i	
	

KATA	PENGANTAR	
	

Guru	Penggerak	merupakan	episode	kelima	dari	rangkaian	kebijakan	Merdeka	Belajar	

yang	 diluncurkan	 Kementerian	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 (Kemendikbud)	 dan	

dijalankan	 melalui	 Direktorat	 Jenderal	 Guru	 dan	 Tenaga	 Kependidikan	 (Ditjen	 GTK).	

Program	Guru	Penggerak	 ini	bertujuan	untuk	menyiapkan	para	pemimpin	pendidikan	

Indonesia	masa	depan,	yang	mampu	mendorong	tumbuh	kembang	murid	secara	holistik;	

aktif	 dan	 proaktif	 dalam	 mengembangkan	 guru	 di	 sekitarnya	 untuk	

mengimplementasikan	 pembelajaran	 yang	 berpusat	 kepada	 murid;	 serta	 menjadi	

teladan	dan	agen	transformasi	ekosistem	pendidikan	untuk	mewujudkan	profil	Pelajar	

Pancasila.	 Untuk	 mendukung	 tercapainya	 tujuan	 itu,	 Program	 Pendidikan	 Guru	

Penggerak	 (PPGP)	 dijalankan	 dengan	 menekankan	 pada	 kompetensi	 kepemimpinan	

pembelajaran	 (instructional	 leadership)	 yang	 mencakup	 komunitas	 praktik,	

pembelajaran	 sosial	 dan	 emosional,	 pembelajaran	 berdiferensiasi	 yang	 sesuai	

perkembangan	murid,	dan	kompetensi	lain	dalam	pengembangan	diri	dan	sekolah.		

Dalam	rangka	mendukung	PPGP	dimaksud	perlu	adanya	pendamping	guru	penggerak.	

Untuk	mewujudkan	pendamping	guru	penggerak	yang	memiliki	kompetensi	sesuai	yang	

diharapkan,	 maka	 pendamping	 tersebut	 perlu	 dibekali	 dengan	 materi-materi	 yang	

esesial.	Materi	tersebut	terangkum	dalam	6	modul,	yang	terdiri	atas:	1)	Pendampingan	

Guru	 Penggerak	 dan	 Masa	 Depan	 Indonesia,	 2)	 Pendidikan	 yang	 Memerdekakan,	 3)	

Kepemimpinan	Menuju	Transformasi	Pendidikan,	4)	Pemberdayaan	Komunikasi	dalam	

Peranan	Pendamping,	5)	Coaching,	dan	6)	Refleksi	Pembelajaran	Pendamping	Calon	Guru	

Penggerak.		Keseluruhan	materi	ajar	tersebut	itu	diramu	dalam	siklus	MERRDEKA,	yang	

diawali	 dengan	 Mulai	 dari	 Diri,	 lalu	 dilanjutkan	 dengan	 Eksplorasi	 Konsep;	 Ruang	

Kolaborasi;	 Refleksi	 Terbimbing;	 Demonstrasi	 Kontekstual;	 Elaborasi	 Pemahaman;	

Koneksi	Antarmateri;	dan	ditutup	dengan	Aksi	Nyata.			

Buku	 pegangan	 pendampingan	 individu	 guru	 penggerak	 ini	memuat	 langkah-langkah	

pendampingan	individu	kepada	calon	guru	penggerak.		
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Kami	mengucapkan	terima	kasih	dan	penghargaan	yang	setinggi-tingginya	kepada	tim	

penyusun	dan	berbagai	pihak	yang	telah	bekerja	keras	dan	berkontribusi	positif	untuk	

menyelesaikan	 buku	 pegangan	 ini.	 Semoga	 Allah	 Yang	 Mahakuasa	 senantiasa	

memberkati	upaya	yang	kita	lakukan	demi	pendidikan	Indonesia.	Aamiin.	

	
Jakarta,	Agustus	2020	
Direktur	Jenderal	Guru	dan	Tenaga	
Kependidikan,	
	
	
	
Iwan	Syahril	
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BAB	I	
PENDAHULUAN	

A. Latar	Belakang	

Dalam	Rencana	Pembangunan	Jangka	Menengah	Nasional	(RPJMN)	tahun	2019-2024	salah	satu	visi	

Pemerintah	Republik	Indonesia	berfokus	pada	pengembangan	Sumber	Daya	Manusia	(SDM)	melalui	

peningkatan	kualitas	pendidikan	dan	manajemen	talenta.	Visi	tersebut	terkait	langsung	dengan	tugas	

Kementerian	Pendidikan	dan	Kebudayaan	(Kemendikbud)	sebagai	penyelenggara	pemerintahan	di	

bidang	pendidikan	dan	kebudayaan.	

	

Untuk	 mewujudkan	 peningkatan	 kualitas	 pendidikan	 dan	 manajemen	 talenta,	 Kemendikbud	

mengembangkan	rangkaian	kebijakan	Merdeka	Belajar	pada	tahun	2019.	Kebijakan	ini	dicetuskan	

sebagai	langkah	awal	melakukan	lompatan	di	bidang	pendidikan.	Tujuannya	adalah	mengubah	pola	

pikir	 publik	 dan	 pemangku	 kepentingan	 pendidikan	 menjadi	 komunitas	 penggerak	 pendidikan.	

Filosofi	 “Merdeka	 Belajar”	 disarikan	 dari	 asas	 penciptaan	manusia	 yang	merdeka	memilih	 jalan	

hidupnya	 dengan	 bekal	 akal,	 hati,	 dan	 jasad	 sebagai	 anugerah	 Tuhan	 Yang	Maha	Kuasa.	 Dengan	

demikian,	 merdeka	 belajar	 dimaknai	 kemerdekaan	 belajar	 yang	 memberikan	 kesempatan	 bagi	

peserta	didik	untuk	belajar	senyaman	mungkin	dalam	suasana	bahagia	tanpa	adanya	rasa	tertekan.	

	

Sebagai	 rangkaian	 kebijakan	 Merdeka	 Belajar,	 Kemendikbud	 telah	 mengeluarkan	 empat	 paket	

kebijakan,	yang	pada	tahap	pertama	meliputi:		

1. Ujian	 Sekolah	 Berstandar	Nasional	 diganti	 ujian	 (asesmen)	 yang	 diselenggarakan	 oleh	 satuan	

pendidikan.	Hal	ini	berimplikasi	pada	guru	dan	satuan	pendidikan	lebih	merdeka	dalam	menilai	

belajar	peserta	didik.	

2. Ujian	Nasional	tahun	2021	diubah	menjadi	Asesmen	Kompetensi	Minimum	dan	Survei	Karakter	

yang	meniscayakan	penyesuaian	tata	kelola	penilaian	pembelajaran	di	level	satuan	pendidikan	

maupun	pada	level	nasional.	

3. Penyederhanaan	Rencana	Pelaksanaan	Pembelajaran	(RPP)	yang	berimplikasi	pada	kebebasan	

guru	untuk	dapat	memilih,	membuat,	dan	menggunakan	 format	RPP	secara	efisien	dan	efektif	

sehingga	guru	memiliki	banyak	waktu	untuk	mengelola	pembelajaran.	

4. Penerimaan	Peserta	Didik	Baru	(PPDB)	yang	lebih	fleksibel	untuk	mengakomodasi	ketimpangan	

akses	dan	kualitas	di	berbagai	daerah.	
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Keempat	kebijakan	tersebut	tentu	saja	belum	cukup	untuk	menghasilkan	manusia	unggul	melalui	

pendidikan.	 Hal	 krusial	 yang	mendasar	 untuk	 segera	 dilakukan	adalah	mewujudkan	 tersedianya	

guru	Indonesia	yang	berdaya	dan	memberdayakan.		

	

Guru	 Indonesia	 yang	 diharapkan	 tersebut	 mencirikan	 lima	 karakter	 yaitu	 berjiwa	 nasionalisme	

Indonesia,	 bernalar,	 pembelajar,	 profesional,	 dan	 berorientasi	 pada	 peserta	 didik.	 Berbagai	

kebijakan	dan	program	sedang	diupayakan	untuk	hal	tersebut	dengan	melibatkan	berbagai	pihak	

menjadi	satu	ekosistem	pendidikan	yang	bergerak	dan	bersinergi	dalam	satu	pola	pikir	yang	sama	

antara	masyarakat,	satuan	pendidikan,	dan	pemangku	kebijakan.	

	

Program	 tersebut	dinamakan	Pendidikan	Guru	Penggerak	(PGP)	 yang	 sejatinya	mengembangkan	

pengalaman	 pembelajaran	 yang	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 guru	 sebagai	 bagian	 dari	 Kebijakan	

Merdeka	 Belajar	 melalui	 pendidikan	 guru.	 Untuk	 mendapatkan	 hasil	 yang	 maksimal	 dari	

pengembangan	 pengalaman	 guru	maka	 diperlukan	 pembimbingan	 dalam	 bentuk	 pendampingan	

individu	 kepada	 guru	 penggerak.	 Pendampingan	 individu	 adalah	 proses	 coaching	 dan	mentoring	

pendamping	kepada	Calon	Guru	Penggerak.	

	

Berdasarkan	 hal	 tersebut	 maka	 perlu	 kiranya	 disusun	 buku	 pengangan	 pendampingan	 individu	

untuk	para	pendaping.	Buku	pegangan	ini	disusun	sebagai	acuan	implementasi	agar	pendampingan	

dapat	berjalan	dengan	sebaik-baiknya.	

B. Tujuan	

Pendampingan	 individu	 bertujuan	 untuk	 membantu	 Calon	 Guru	 Penggerak	 menerapkan	 hasil	

pembelajaran	daring	dan	lokakarya	sehingga	Calon	Guru	Penggerak	mampu:	

1. mengembangkan		diri	sendiri	dan	juga	guru		lain		dengan	cara	melakukan	refleksi,		berbagi,		dan	

kolaborasi;	

2. memiliki	kematangan	moral,	emosional,	dan	spiritual	untuk	berperilaku	sesuai	kode	etik;	

3. merencanakan,	 	menjalankan,	 	merefleksikan,	 	dan	 	mengevaluasi	pembelajaran	yang	berpusat	

pada	peserta	didik	dengan	melibatkan	orang	tua;	

C. Jadwal		

Proses	 pendampingan	 individu	 akan	 berlangsung	 satu	 bulan	 sekali	 sepanjang	proses	 Pendidikan	

Guru	 Penggerak.	 Dalam	 setiap	 bulannya,	 pendamping	 akan	 mengunjungi	 sekolah	 Calon	 Guru	

Penggerak	selama	kurang	lebih	4	jam	untuk	mengamati	kegiatan	pembelajaran	dan	perubahan	yang	

terjadi	di	sekolah	sebagai	implementasi	pembelajaran	daring	dan	lokakarya	serta	mengajak	mereka	

merefleksikan	prosesnya.		
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D. Tema	Pendampingan	Individu		

No	 Fokus	Pendampingan	

0	 a. Diskusi	tantangan	belajar	daring	
b. Refleksi	penerapan	perubahan	kelas	sesuai	pemikiran	Ki	Hajar	Dewantara	

1	 a. Refleksi	dan	diskusi	hasil	umpan	balik	rekan	sejawat	
b. Diskusi	tantangan	penerapan	aksi	nyata	pada	modul	1.1	dan	1.2	

2	 a. Diskusi	penerapan	komunitas	praktisi	di	sekolah	dengan	menggunakan	lembar	
kerja	di	Lokakarya	1	dengan	pertanyaan	kunci	seputar	capaian,	tantangan,	
diskusi	solusi	tantangan	

b. Refleksi	penerapan	positif	disiplin	di	kelas	CGP	
c. Diskusi	refleksi	menjalankan	tugas	untuk	dibawa	ke	Lokakarya	3	

3	 a. Diskusi	pelaksanaan	komitmen	CGP	dan	kepala	sekolah		
b. Diskusi	komunikasi	visi	ke	warga	sekolah	dan	bagaimana	tanggapan	warga	
sekolah	terhadap	penyampaian	visi,		

c. Pertanyaan	tentang	capaian,	tantangan	dan	upaya	perbaikan.	
d. Diskusi	tentang	hasil	pemetaan	karakter	murid	di	kelasnya	(Modul	2.1)	

4	 a. Diskusi	aksi	nyata	setelah	lokakarya	4	dan	modul	2.2	
• Diskusi	pra-observasi	dengan	menggunakan	lembar	persiapan	observasi	
yang	sudah	disediakan	

• Observasi	Praktik	Pembelajaran	
• Memfasilitasi	refleksi	dan	memberi	umpan	balik	hasil	observasi	
• Membimbing	perencanaan	perbaikan	
• Follow	up	tugas	hasil	observasi	kelas	dari	guru	lain	dan	umpan	balik	dari	
siswa.		

b. Latihan	Praktik	Coaching	di	sekolah	
memberi	umpan	balik	pelaksanaan	coaching	dan	membuat	rencana	perbaikan	
coaching	rekan	sejawat	

5	 a. Diskusi	hasil	Lokakarya	5	dan	modul	3.1		
• Diskusi	hasil	pemetaan	sumber	daya	
• Refleksi	proses	pembuatan	peta	sumber	daya	(cek	lembar	refleksi)	

b. Refleksi	capaian	kompetensi	di	bulan	ke-5	dan	mengapresiasi	capaian	Guru	
Penggerak	

6	 a. Refleksi	penerapan	rencana	program	yang	dibuat	di	Lokakarya	6	
• Diskusi	progress	program	sekolah	yang	berdampak	pada	murid	

b. Diskusi	tantangan	yang	dihadapi	dan	solusi	yang	dilakukan	

7	 a. Refleksi	perubahan	dalam	pembelajaran	yang	sudah	diterapkan	selama	6	bulan,	
diskusikan	dampak	pada	diri	guru	dan	murid	yang	terjadi	

b. Refleksi	penerapan	Komunitas	Praktisi	dan	perubahan	yang	terjadi	pada	rekan	
sejawat	

c. Diskusi	rencana	belajar	mandiri	
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8	 a. Refleksi	penerapan	aksi	nyata	hasil	Lokakarya	8	
• Diskusi	terkait	sosialisasi	rencana	kerja	
• Proses	sosialisasi	
• Tanggapan	ekosistem	sekolah	terkait	sosialisasi	rencana	kerja	
• Rencana	kerja	menjadi	bagian	dari	program	sekolah	
• Program	yang	masuk	menjadi	bagian	dari	program	sekolah	

b. Refleksi	dampak	pendampingan	selama	9	bulan	
c. Diskusi	rencana	belajar	mandiri	dan	berkelanjutan	di	Komunitas	Praktisi	

	
	

E. Persiapan	pendampingan	individu	

1. Melakukan	 koordinasi	 dengan	 penyelenggara	 Program	 Pendidikan	 Guru	 Penggerak	 terkait	

dengan	jadwal	pendampingan;	

2. Bacalah	profil	Calon	Guru	Penggerak	yang	akan	anda	dampingi	sebelum	pertemuan;	

3. Tulislah	tujuan	dan	topik	pendampingan	di	setiap	pertemuan	pada	Catatan	Pendampingan	

4. Komunikasikanlah	 tujuan	 pendampingan	 kepada	 Calon	 Guru	 Penggerak	 sebelum	 memulai	

kegiatan	pendampingan;	

5. Pelajari	fokus	pendampingan	bulanan	dan	materi-materi	yang	berkaitan;		

6. Dalam	 pendampingan,	 pendamping	 berperan	 untuk	 mengapresiasi	 pencapaian	 dan	 upaya	

implementasi	 yang	 sudah	 dilakukan	 Calon	 Guru	 Penggerak,	 memotivasi,	 mendiskusikan	

bersama	 solusi	 untuk	 tantangan	 dan	 kendala	 yang	 dihadapi,	 serta	 membantu	 Calon	 Guru	

Penggerak	menemukan	pembelajaran-pembelajaran	dalam	setiap	prosesnya;	

7. Jika	fokus	pendampingan	berkaitan	dengan	penugasan	pada	fase	pendidikan	daring,	sempatkan	

diri	untuk	mempelajari	hasil	yang	dikumpulkan	oleh	setiap	Calon	Guru	Penggerak	pada	portal	

belajar	(learning	management	system)	PGP	atau	bagian	Jurnal	Komunikasi	dengan	fasilitator;	

8. Baca	 kembali	 catatan-catatan	 pada	 coaching	 log	 untuk	 mengetahui	 pembahasan	 pada	

pertemuan	sebelumnya.	
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BAB	II	
KEGIATAN	PENDAMPINGAN	

	

A. Pendampingan	0	

	
Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	1	
	

	

Langkah-langkah:	

	

1. Bagian	awal	pendampingan	

a. Pendamping	menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

b. Pendamping	menanyakan	apa	saja	proses	yang	sudah	berjalan	selama	satu	bulan	terakhir	dan	

hal-hal	yang	dianggap	sebagai	capaian	selama	satu	bulan	tersebut	

c. Pendamping	mengapresiasi	karena	telah	melakukan	pembelajaran	daring	di	bulan	pertama	

d. Pendamping	menanyakan	bagaimana	dukungan	dari	ekosistem	sekolahnya	

	

2. Bagian	inti	pendampingan	
	
a. Jelaskan	tujuan	khusus	pendampingan	kali	ini		

b. Diskusi	 tindak	 lanjut	 hasil	 lokakarya	 0	 terkait	 harapan,	 kekhawatiran,	 dan	 dukungan	 yang	

diberikan	khususnya	dari	ekosistem	sekolah:	

1) Setelah	 melakukan	 pembelajaran	 daring	 selama	 1	 bulan,	 bagaimana	 harapan	 dan	

kekhawatiran	Bapak/	Ibu	saat	ini?		

a) Apa	saja	kekhawatiran	yang	sebelumnya	Bapak/	Ibu	resahkan	dan	terjadi,	atau	belum/	

tidak	terjadi?	

b) Apa	 saja	 harapan-harapan	 yang	 sudah	 terwujud	 setelah	 pembelajaran	 1	 bulan	 ini?	

Adakah	harapan	baru	yang	Bapak/	Ibu	harapkan	untuk	pembelajaran	1	bulan	ke	depan?	

2) Bagaimana	dukungan	yang	diberikan	oleh	kepala	sekolah	 selama	Bapak/	 Ibu	melakukan	

pembelajaran	daring?	

c. Diskusi	tindak	lanjut	hasil	pembelajaran	daring	terkait	implementasi	perubahan	di	ruang	kelas	

sesuai	pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara:		

1) Berdasarkan	pembelajaran	mengenai	filosofi	pendidikan	yang	sudah	Bapak/	Ibu	pelajari,	apa	

perubahan	yang	Bapak/	Ibu	lakukan	di	ruang	kelas	agar	selaras	dengan	pemikiran	Ki	Hadjar?		

2) Apa	saja	pembelajaran	yang	Bapak/	Ibu	dapatkan	sehingga	perubahan	tersebut	dilakukan?	
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3) Bagaimana	respons	peserta	didik	Bapak/	Ibu	atas	perubahan	yang	dilakukan	dan	bagaimana	

Bapak/	Ibu	melihat	respons	tersebut?	

4) Apa	 hal	 yang	 sudah	 baik	 dari	 perubahan	 tersebut	 dan	 apa	 saja	 yang	 perlu	 diperbaiki	 ke	

depannya?	

d. Diskusi	tindak	lanjut	mengenai	perbaikan	atau	rencana	setelah	pendampingan	

1) Apa	 hal	 yang	 akan	 Bapak/	 Ibu	 lakukan/	 rencanakan	 setelah	 pendampingan	 ini	 terkait	

perubahan	praktik	pembelajaran	di	kelas	sesuai	dengan	pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara?	

	

3. Bagian	akhir	pendampingan	
a) Melakukan	refleksi	terhadap	proses	pendampingan	saat	ini:	

1. Apa	pembelajaran	atau	ide	baru	yang	Bapak/	Ibu	dapatkan	setelah	sesi	pendampingan	

ini?	

b. Apa	 yang	 sudah	 baik	 dan	 yang	 perlu	 diperbaiki	 dari	 pendamping	 di	 pendampingan	

berikutnya?	

b) Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan	

dari	pembelajaran	daring.	

c) Mengisi	Jurnal	Pendampingan	di	LMS	
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B. Pendampingan	1	

	
Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	2	
	

	

Langkah-langkah:	

	

1. Bagian	awal	pendampingan	

a) Pendamping	 melakukan	 observasi,	 mendokumentasikan,	 dan	 mengisi	 instrumen	 observasi	

perilaku;	

b) Pendamping	meminta	 kepala	 sekolah,	 rekan	 sejawat	 calon	 guru	 penggerak,	 dan	 perwakilan	

murid	untuk	mengisi	kuesioner	feedback	dan	pedamping	menginput	hasil	kuesioner	ke	LMS		

c) Pendamping	menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak;	

d) Pendamping	 menanyakan	 apa	 saja	 proses	 yang	 sudah	 berjalan	 selama	 satu	 bulan	 terakhir,	

menanyakan	rencana	tindak	lanjut	dari	pendampingan	sebelumnya,	serta	hal-hal	yang	dianggap	

sebagai	capaian	selama	satu	bulan	terakhir;	

e) Mengapresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak;	

	

2. Bagian	inti	pendampingan	

a) Jelaskan	tujuan	khusus	pendampingan	kali	ini;	

b) Diskusi	tindak	lanjut	hasil	lokakarya	1	terkait	tugas	meminta	umpan	balik	dari	rekan	sejawat	

dengan	pertanyaan	kunci:	

1) Apa	pendapat	rekan	sejawat	ketika	Bapak/	 Ibu	meminta	umpan	balik	mengenai	praktik	

pembelajaran	Bapak/	Ibu	di	kelas?	

2) Bagaimana	Bapak/	Ibu	meminta	umpan	balik	kepada	rekan	sejawat?	

3) Adakah	tantangan	yang	Bapak/	Ibu	hadapi	dalam	meminta	umpan	balik	tersebut?	

4) Bagaimana	perasaan	Bapak/	Ibu	ketika	mendapatkan	umpan	balik	tersebut?	

5) Bagaimana	Bapak/	Ibu	merespons	umpan	balik	yang	Bapak/	Ibu	terima	dari	rekan	sejawat?	

Adakah	yang	Bapak/	Ibu	perbaiki	berdasarkan	umpan	balik	tersebut?	Silakan	diceritakan.	

c) Diskusi	tindak	lanjut	hasil	lokakarya	1	terkait	tugas	meminta	umpan	balik	dari	murid	dengan	

pertanyaan	kunci:	

1) Bagaimana	Bapak/Ibu	memosisikan	murid	dalam	ekosistem	belajar?	

2) Perubahan	apa	yang	Bapak/Ibu	rasakan	dalam	hal	interaksi	dengan	murid?	

3) Apa	saja	upaya	yang	sudah	Bapak/Ibu	lakukan	untuk	mengembangkan	cipta,	rasa	dan	karsa	

dari	murid	Anda?		
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4) Bagaimana	 respons	murid	 Bapak/	 Ibu	 ketika	 Bapak/	 Ibu	meminta	 pendapat	 atau	 umpan	

balik	 mereka	 terkait	 proses	 pembelajaran	 dan	 pengajaran	 yang	 dilakukan?	 Termasuk	

perubahan	yang	sudah	Bapak/	Ibu	lakukan	sesuai	pemikiran	Ki	Hadjar	Dewantara	bulan	lalu?	

5) Bagaimana	perasaan	dan	apa	yang	ada	dalam	pikiran	Bapak/	Ibu	mendapatkan	umpan	balik	

dari	murid	Bapak/	Ibu?	

6) Bagaimana	Bapak/	Ibu	merespons	umpan	balik	dari	murid	Bapak/	Ibu?	Apa	hal	yang	Bapak/	

Ibu	tindak	lanjuti	berdasarkan	umpan	balik	dari	mereka?	

d) Setelah	 menanyakan	 apa	 yang	 sudah	 dilakukan,	 tanyakan	 pula	 apa	 rencana	 Calon	 Guru	

Penggerak	setelah	melakukan	umpan	balik:	

1) Setelah	mempraktikkan	meminta	umpan	balik	dari	rekan	sejawat	dan	juga	murid	Bapak/	Ibu,	

apa	rencana	ke	depannya	terkait	praktik	ini?	

	

3. Bagian	akhir	pendampingan	

a) Melakukan	refleksi	terhadap	proses	pendampingan	saat	ini:	

1) Apa	hal	paling	menarik	yang	Bapak/	Ibu	dapatkan	setelah	proses	pendampingan	hari	ini?	

Apa	yang	membuat	hal	tersebut	menarik	menurut	Bapak/	Ibu?	

2) Apa	 yang	 sudah	 baik	 dan	 yang	 perlu	 diperbaiki	 dari	 pendamping	 di	 pendampingan	

berikutnya?	

b) Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan	

dari	pembelajaran	daring.	

c) Memotivasi	untuk	tetap	mencoba	praktik-praktik	pembelajaran	yang	berpihak	pada	anak.	

d) Mengisi	coaching	log	di	LMS	
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C. Pendampingan	2	

Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	3	
	

	

Langkah-langkah:	

	

1. Bagian	Awal	Pendampingan	
a. Pendamping	menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

b. Pendamping	 menanyakan	 apa	 saja	 proses	 yang	 sudah	 berjalan	 selama	 satu	 bulan	 terakhir,	

menanyakan	rencana	tindak	lanjut	dari	pendampingan	sebelumnya,	serta	hal-hal	yang	dianggap	

sebagai	capaian	selama	satu	bulan	terakhir	

c. Mengapresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak	

	

2. Bagian	Inti	Pendampingan	
a. Jelaskan	tujuan	khusus	pendampingan.		

b. Diskusi	 tindak	 lanjut	 penerapan	 komunitas	 praktisi	 di	 sekolah	 (lembar	 kerja	 lokakarya	

1)		dengan	menggunakan	pertanyaan	kunci:		

a) Bagaimana	pengalaman	merintis	komunitas	praktisi	di	sekolah/	lingkungan?	

b) Apakah	capaian	kegiatan	sesuai	dengan	harapan	dan	tujuan?		

c) Apa	 tantangan	 selama	 penerapan	 komunitas	 praktisi	 di	 sekolah	 dan	 bagaimana	

Bapak/Ibu	mengatasi	tantangan	tersebut?		

d) Apa	saja	hal	menarik	dan	menjadi	pembelajaran	saat	merintis	komunitas	praktisi?	

c. Diskusi	proses	penerapan	positif	disiplin	di		kelas	CGP	dengan	menggunakan	pertanyaan	kunci:	

1) Apa	saja	usaha	yang	sudah	Bapak/Ibu	lakukan	untuk	mengembangkan	disiplin	positif	siswa	

di	kelas?		

2) Bagaimana	tanggapan/kesan	murid	CGP	ketika	Bapak/	Ibu	menerapkan	positif	disiplin	di	

kelas?		

3) Apa	tantangan	selama	diterapkan	proses	ini	dalam	pembelajaran	dan	bagaimana	Bapak/Ibu	

mengatasi	tantangan	tersebut?		

4) Bagaimana	relasi	Bapak/Ibu	dengan	siswa	selama	penerapan	positif	disiplin	di	kelas?		

5) Perubahan	 apa	 yang	 Bapak/Ibu	 rasakan	 dalam	 hal	 berinteraksi	 dengan	 murid	 setelah	

menerapkan	positif	disiplin	belajar?		

d. Diskusi	refleksi	 tugas	yang	akan	dibawa	pada	 lokakarya	3	dengan	menggunakan	pertanyaan	

penuntun:	

1) Apakah	Bapak/Ibu	telah	menyelesaikan	tugas	untuk	lokakarya	3?	
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2) Apakah	 Bapak/Ibu	 mengalami	 kesulitan	 dalam	 menyelesaikan	 tugas	 dan	 bagaimana	

Bapak/Ibu	mengatasi	kesulitan	tersebut?		

e. Tanyakan	rencana	yang	akan	dilakukan	Calon	Guru	Penggerak	terkait	praktik	dan	pembelajaran	

yang	 telah	dilakukan	mengenai	penerapan	disiplin	positif	 di	 kelas	dan	perintisan	komunitas	

praktisi:	

1) Mendapat	umpan	balik	dari	respons	yang	diterima	murid	Bapak/	Ibu,	apa	perbaikan	yang	

akan	dilakukan	mengenai	praktik	penerapan	disiplin	positif	yang	sudah	dilakukan	Bapak/	

Ibu?	

2) Apa	rencana	yang	akan	Bapak/	Ibu	lakukan	bersama	komunitas	praktisi	yang	sudah	Bapak/	

Ibu	coba	rintis	di	bulan	depan?	Jika	sudah	terbentuk	

3) Strategi	apa	saja	yang	akan	dilakukan	Bapak/	Ibu	untuk	segera	memulai	komunitas	praktisi	

di	lingkungan	sekolah	Bapak/	Ibu?	Jika	belum	berhasil	

	

3. Bagian	akhir	pendampingan	
a. Melakukan	refleksi	terhadap	proses	pendampingan	saat	ini:	

1) Apa	hal	paling	menarik	yang	Bapak/	Ibu	dapatkan	setelah	proses	pendampingan	hari	ini?	

Apa	yang	membuat	hal	tersebut	menarik	menurut	Bapak/	Ibu?	

2) Apa	 yang	 sudah	 baik	 dan	 yang	 perlu	 diperbaiki	 dari	 pendamping	 di	 pendampingan	

berikutnya?	

b. Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan	

dari	pembelajaran	daring.	

c. Memotivasi	untuk	tetap	mencoba	praktik-praktik	pembelajaran	yang	berpihak	pada	anak.	

d. Mengisi	coaching	log	di	LMS	
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D. Pendampingan	3	

	
Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	4	
	

	

Langkah-langkah:	

	

1. Bagian	Awal	Pendampingan	

a. Pendamping	menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

b. Pendamping	 menanyakan	 apa	 saja	 proses	 yang	 sudah	 berjalan	 selama	 satu	 bulan	 terakhir,	

menanyakan	rencana	tindak	lanjut	dari	pendampingan	sebelumnya,	serta	hal-hal	yang	dianggap	

sebagai	capaian	selama	satu	bulan	terakhir	

c. Mengapresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak	

	

2. Bagian	Inti	Pendampingan	
a. Jelaskan	tujuan	khusus	pendampingan.		

b. Diskusi	 tindak	 lanjut	 penerapan	 komunitas	 praktisi	 di	 sekolah	 (lembar	 kerja	 lokakarya	

1)		dengan	menggunakan	pertanyaan	kunci:		

a) Bagaimana	pengalaman	merintis	komunitas	praktisi	di	sekolah/	lingkungan?	

b) Apakah	capaian	kegiatan	sesuai	dengan	harapan	dan	tujuan?		

c) Apa	 tantangan	 selama	 penerapan	 komunitas	 praktisi	 di	 sekolah	 dan	 bagaimana	

Bapak/Ibu	mengatasi	tantangan	tersebut?		

d) Apa	saja	hal	menarik	dan	menjadi	pembelajaran	saat	merintis	komunitas	praktisi?	

c. Diskusi	proses	penerapan	positif	disiplin	di		kelas	CGP	dengan	menggunakan	pertanyaan	kunci:	

1) Apa	saja	usaha	yang	sudah	Bapak/Ibu	lakukan	untuk	mengembangkan	disiplin	positif	siswa	

di	kelas?		

2) Bagaimana	tanggapan/kesan	murid	CGP	ketika	Bapak/	Ibu	menerapkan	positif	disiplin	di	

kelas?		

3) Apa	tantangan	selama	diterapkan	proses	ini	dalam	pembelajaran	dan	bagaimana	Bapak/Ibu	

mengatasi	tantangan	tersebut?		

4) Bagaimana	relasi	Bapak/Ibu	dengan	siswa	selama	penerapan	positif	disiplin	di	kelas?		

5) Perubahan	 apa	 yang	 Bapak/Ibu	 rasakan	 dalam	 hal	 berinteraksi	 dengan	 murid	 setelah	

menerapkan	positif	disiplin	belajar?		
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d. Diskusi	refleksi	 tugas	yang	akan	dibawa	pada	 lokakarya	4	dengan	menggunakan	pertanyaan	

penuntun:	

1) Apakah	Bapak/Ibu	telah	menyelesaikan	tugas	untuk	lokakarya	4?	

2) Apakah	 Bapak/Ibu	 mengalami	 kesulitan	 dalam	 menyelesaikan	 tugas	 dan	 bagaimana	

Bapak/Ibu	mengatasi	kesulitan	tersebut?		

e. Tanyakan	rencana	yang	akan	dilakukan	Calon	Guru	Penggerak	terkait	praktik	dan	pembelajaran	

yang	 telah	dilakukan	mengenai	penerapan	disiplin	positif	 di	 kelas	dan	perintisan	komunitas	

praktisi:	

1) Mendapat	umpan	balik	dari	respons	yang	diterima	murid	Bapak/	Ibu,	apa	perbaikan	yang	

akan	dilakukan	mengenai	praktik	penerapan	disiplin	positif	yang	sudah	dilakukan	Bapak/	

Ibu?	

2) Apa	rencana	yang	akan	Bapak/	Ibu	lakukan	bersama	komunitas	praktisi	yang	sudah	Bapak/	

Ibu	coba	rintis	di	bulan	depan?	Jika	sudah	terbentuk	

3) Strategi	apa	saja	yang	akan	dilakukan	Bapak/	Ibu	untuk	segera	memulai	komunitas	praktisi	

di	lingkungan	sekolah	Bapak/	Ibu?	Jika	belum	berhasil	

	

3. Bagian	akhir	pendampingan	

a. Melakukan	refleksi	terhadap	proses	pendampingan	saat	ini:	

1) Setelah	Bapak/	 Ibu	melewati	4	bulan	pendampingan,	apa	hal	 yang	membuat	Bapak/	 Ibu	

bangga	pada	diri	Bapak/	Ibu	sejauh	menjalani	program	PGP	ini?	

2) Sejauh	 apa	 pendampingan	 saat	 ini	 membantu	 Bapak/	 Ibu	 mengimplementasikan	

pembelajaran	daring?Hal-hal	apa	saja	yang	perlu	diperbaiki	untuk	ke	depannya?	

b. Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan	

dari	pembelajaran	daring.	

c. Memotivasi	 untuk	 tetap	 mencoba	 mempraktikkan	 visi,	 misi,	 dan	 program	 sekolah	 yang	

berdampak	pada	murid.	

d. Mengisi	coaching	log	di	LMS.		
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E. Pendampingan	4	

Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	5	
	

	

Langkah-langkah	

	

1. Bagian	Awal	Pendampingan	
a. Pendamping	melakukan	observasi,	mendokumentasikan,	dan	mengisi	instrumen	observasi	

perilaku;	

b. Pendamping	meminta	kepala	sekolah,	rekan	sejawat	calon	guru	penggerak,	dan	perwakilan	

murid	untuk	mengisi	kuesioner	feedback	dan	pedamping	menginput	hasil	kuesioner	ke	LMS		

c. Menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

d. Tanyakan	apa	saja	proses	yang	sudah	berjalan	selama	satu	bulan	terakhir	dan	hal-hal	yang	

dianggap	sebagai	capaian	selama	satu	bulan	tersebut	

e. Apresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak	

	

2. Bagian	Inti	Pendampingan		
a. Jelaskan	tujuan	khusus	pendampingan	

b. Diskusi	terkait	praktek	coaching	bersama	rekan	sejawat:	

1) Diskusi	pra-observasi	dengan	menggunakan	lembar	observasi	praktik	coaching	terhadap	

rekan	sejawat.	

2) Calon	Guru	Penggerak	bersama	rekan	sejawat	yang	sudah	diminta	untuk	latihan	coaching	

mempraktikkan	coaching	di	depan	pendamping	(rekan	sejawat	menjadi	coachee).	

3) Pendamping	menuliskan	umpan	balik	menggunakan	lembar	observasi.	

4) Setelah	 Calon	 Guru	 Penggerak	 bersama	 rekan	 sejawat	 praktek	 coaching,	 Calon	 Guru	

Penggerak	dan	rekan	sejawatnya	menuliskan	refleksinya	di	lembar	refleksi	coaching.		

5) Pendamping	 bersama	 Calon	 Guru	 Penggerak	 merefleksikan	 praktek	 coaching	 bersama	

dengan	menggunakan	pertanyaan	kunci:	

c. Diskusi	observasi	kelas	oleh	rekan	sejawat	dengan	pertanyaan	kunci:	

1) Bagaimana	pengalaman	Bapak/	Ibu	ketika	meminta	rekan	guru	lain	mengobservasi	praktik	

pembelajaran	yang	Bapak/	Ibu	lakukan	di	ruang	kelas?		

2) Menurut	Bapak/	Ibu,	bagaimana	praktik	pengajaran	yang	terjadi	saat	dilakukan	observasi?	

3) Apa	 komentar	 rekan	 guru	 yang	 mengobservasi	 setelah	 melakukan	 observasi	 praktik	

mengajar	Bapak/	Ibu?	Apa	hal-hal	yang	sudah	baik	yang	sudah	Bapak/	Ibu	lakukan	di	kelas	

dan	apa	hal-hal	yang	menurutnya	perlu	Bapak/	Ibu	perbaiki?	



	

14	
	

4) Jika	menurut	Bapak/	Ibu	sendiri,	bagaimana	praktik	pengajaran	Bapak/	Ibu	saat	observasi	

tersebut?	

5) 	Apa	hal	yang	ingin	Bapak/	Ibu	ketahui	atau	perbaiki	setelah	melakukan	praktek	mengajar	

tersebut	berdasarkan	respons	dari	murid	Bapak/Ibu?	

	

3. Bagian	Akhir	Pendampingan	
a. Melakukan	refleksi	terhadap	proses	pendampingan	saat	ini:	

1) Setelah	Bapak/	Ibu	menjalani	program	PGP	ini	apa	hal	yang	menurut	Bapak/	Ibu	paling	

Bapak/Ibu	kuasai	dari	materi-materi	yang	sudah	dipraktekkan?	Materi	apa	yang	Bapak/	

Ibu	rasakan	masih	membingungkan	dan	ingin	dipelajari	lebih	dalam?	

b. Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan	

dari	pembelajaran	daring.	

c. Memotivasi	 untuk	 tetap	 mencoba	 meminta	 umpan	 balik	 dari	 rekan	 guru,	 murid,	 dan	

mempraktekkan	coaching	baik	ke	rekan	guru	lainnya	atau	ke	murid.	

d. Mengisi	coaching	log	di	LMS.		
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F. Pendampingan	5	

	
Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	6	
	

	

Langkah-langkah	

	

	

1. Bagian	Awal	Pendampingan	
a. Menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

b. Tanyakan	apa	 saja	 proses	 yang	 sudah	 berjalan	 selama	 satu	 bulan	 terakhir	dan	 hal-hal	 yang	

dianggap	sebagai	capaian	selama	satu	bulan	tersebut	

c. Apresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak	

	

2. Bagian	Inti	Pendampingan	
a. Jelaskan	tujuan	khusus	pendampingan.		

b. Diskusi	hasil	pemetaan	sumber	daya	dengan	menggunakan	pertanyaan-pertanyaan:	

1) Apa	yang	Bapak/Ibu	temukan	ketika	melakukan	proses	pemetaan	sumber	daya?	Adakah	hal-

hal	menarik	dan	khusus	yang	ditemukan?		

2) Perubahan	 apa	 yang	 Bapak/Ibu	 harapkan	 dapat	 terjadi	 di	 lingkungan	 sekolah	 setelah	

Bapak/Ibu	mengetahui	sumber	daya	yang	ada	dan	bagaimana	Bapak/Ibu	mewujudnyatakan	

perubahan	tersebut?		

3) Bagaimana	 Bapak/Ibu	 akan	 menggunakan	 hasil	 pemetaan	 yang	 diperoleh	 untuk	

memaksimalkan	potensi	sekolah?		

c. Refleksi	proses	pembuatan	peta	sumber	daya	dengan	menggunakan	pertanyaan:	

1) Bagaimana	proses	Bapak/Ibu	dalam	menemukan/mengidentifikasi	sumber	daya	yang	ada	di	

sekolah?		

2) Apa	saja	kendala	dan	tantangan	yang	Bapak/Ibu	hadapi	saat	melakukan	identifikasi	sumber	

daya	sekolah	dan	bagaimana	Bapak/Ibu	mengatasinya?		

3) Bagaimana	perasaan	Bapak/Ibu	ketika	berhasil	mengidentifikasi	sumber	daya	sekolah?		

4) Apa	pertimbangan	Bapak/Ibu	dalam	menentukan	sumber	daya	sekolah?		

5) Apakah	terdapat	hal	lain	yang	dapat	dijadikan	sumber	daya	sekolah	yang	belum	Bapak/Ibu	

temukan	dalam	proses	yang	sudah	berlangsung?		

d. Refleksi	pencapaian	kompetensi	bulan	ke	5	dengan	pertanyaan-pertanyaan	berikut:		

1) Apa	saja	pencapaian	Bapak/Ibu	pada	pembelajaran	bulan	ini?		
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2) Apakah	 terdapat	 tantangan	 dan	 kesulitan	 selama	 proses	 pembelajaran	 dan	 bagaimana	

Bapak/Ibu	menanggapi	tantangan	dan	kesulitan	tersebut?		

3) Bagaimana	Bapak/Ibu	akan	menggunakan	pencapaian	tersebut	untuk	proses	pembelajaran	

selanjutnya?		

	

3. Bagian	Akhir	Pendampingan	
a. Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan	

dari	pembelajaran	daring.	

b. Mendorong	untuk	terus	memetakan	sumber	daya	dalam	melakukan	perubahan	dan	perbaikan	

pembelajaran.	

c. Mengisi	coaching	log	di	LMS.		
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G. Pendampingan	6	

	
Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	7	
	

	

Langkah-langkah:	

	

1. Bagian	Awal	Pendampingan	

a. Menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

b. Tanyakan	apa	 saja	 proses	 yang	 sudah	 berjalan	 selama	 satu	 bulan	 terakhir	dan	 hal-hal	 yang	

dianggap	sebagai	capaian	selama	satu	bulan	tersebut	

c. Apresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak	

	

2. Bagian	Inti	Pendampingan	

a. Menjelaskan	tujuan	utama	pendampingan.		

b. Diskusi	 progres	 dan	 penerapan	 program	 sekolah	 yang	 berdampak	 pada	 murid	 dengan	

pertanyaan-pertanyaan	berikut:	

1) Sudah	sejauh	mana	penerapan	program	sekolah	yang	berdampak	pada	murid	dilakukan?		

2) Bagaimana	 tanggapan		 rekan	 sejawat	 dan	 siswa	 ketika	 Bapak/Ibu	 menerapkan	 rencana	

program	sekolah	yang	berdampak	pada	murid?	

3) Apakah	 progres	 program	 sekolah	 yang	 berdampak	 pada	murid	 sudah	 sesuai	 tujuan	dan	

ekspektasi	yang	dimiliki	Bapak/Ibu?		

4) Bagaimana	 perasaan	 Bapak/Ibu	 ketika	 menerapkan	 rencana	 program	 yang	 berdampak	

pada	murid?		

c. Diskusi	tantangan	yang	dihadapi	dan	solusinya	dengan	pertanyaan-pertanyaan	berikut:	

1) Apa	 saja	 tantangan	 dan	 kesulitan	 yang	 Bapak/Ibu	 hadapi	 selama	 merencanakan	 dan	

melaksanakan	program	sekolah	yang	berdampak	pada	murid?		

2) Bagaimana	 Bapak/Ibu	 menempatkan	 diri	 dalam	 menghadapi	 tantangan	 dan	 kesulitan	

tersebut?		

3) Bagaimana	 Bapak/Ibu	 mengatasi	 tantangan	 dan	 kesulitan	 yang	 dihadapi?	 Apakah	

Bapak/Ibu	mendapatkan	bantuan	dalam	menghadapi	tantangan	dan	kesulitan	tersebut?		

4) Bagaimana	 pengaruh	 adanya	 tantangan	 dan	 kesulitan	 terhadap	 perkembangan	 proses	

pembentukan	program	sekolah	yang	berdampak	pada	murid?		
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3. Bagian	Akhir	Pendampingan	
a. Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan.	

b. Memotivasi	 untuk	 tetap	 mencoba	 mempraktikkan	 dan	 memodifikasi	 (jika	 perlu)	 program	

sekolah	yang	berdampak	pada	murid.	

c. Mengisi	coaching	log	di	LMS.		
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H. Pendampingan	7	

	
Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	8	
	

	

Langkah-langkah:	

	

1. Bagian	Awal	Pendampingan	

a. Pendamping	 mengobservasi	 praktik	 pengajaran	 calon	 guru	 penggerak	 dan	

mendokumentasikannya	

b. Pendamping	mengisi	instrumen	observasi	perilaku	

c. Pendamping	meminta	 kepala	 sekolah,	 rekan	 sejawat	 calon	 guru	 penggerak,	 dan	 perwakilan	

murid	untuk	mengisi	kuesioner	feedback	dan	pedamping	menginput	hasil	kuesioner	ke	LMS		

d. Menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

e. Tanyakan	apa	 saja	 proses	 yang	 sudah	 berjalan	 selama	 satu	 bulan	 terakhir	dan	 hal-hal	 yang	

dianggap	sebagai	capaian	selama	satu	bulan	tersebut	

f. Apresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak	

	

2. Bagian	Inti	Pendampingan	

a. Menjelaskan	tujuan	utama	pendampingan.		

b. Merefleksikan	perubahan	dalam	pembelajaran	yang	sudah	diterapkan	selama	8	bulan	dengan	

panduan	pertanyaan	berikut:		

1) Setelah	 Bapak/	 Ibu	menjalani	8	 bulan	 pendidikan	 guru	 penggerak,	 perubahan	 apa	 yang	

Bapak/	Ibu	rasakan	yang	berkaitan	dengan	kompetensi	Bapak/	Ibu	sebagai	guru?	

2) Berdasarkan	 yang	 Bapak/	 Ibu	 alami,	 perubahan	 apa	 saja	 yang	 terjadi	 pada	 diri	 murid	

Bapak/	Ibu	setelah	Bapak/	Ibu	menjalani	program	8	bulan	ini?	

3) Apa	saja	hal	yang	membuat	perjalanan	8	bulan	ini	cukup	memuaskan?	

4) Apa	saja	hal	yang	membuat	perjalanan	8	bulan	ini	menjadi	cukup	menantang	bagi	Bapak/	

Ibu?	
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c. Merefleksikan	penerapan	komunitas	praktisi	yang	sudah	dirintis	dan	bagaimana	dampaknya	

pada	rekan	sejawat	dengan	pertanyaan	kunci:	

1) Bapak/	Ibu	sudah	merintis	komunitas	praktisi	di	lingkungan	sekolah	(dan	sekitarnya,	jika	

ada),	bagaimana	peran	komunitas	ini	terhadap	proses	belajar	Bapak/	Ibu?	

2) Apa	saja	perubahan	menyenangkan	yang	Bapak/	Ibu	alami	dari	rekan	di	komunitas	praktisi	

Bapak/	Ibu?	

3) Apa	 rencana	 yang	 akan	 dilakukan	 komunitas	 praktisi	 Bapak/	 Ibu	 setelah	 program	 ini	

selesai?	

4) Apa	dukungan	yang	Bapak/	Ibu	perlukan	untuk	komunitas	praktisi	Bapak/	Ibu	agar	bisa	

terus	belajar	bersama?	

d. Diskusi	rencana	belajar	mandiri	setelah	program	guru	penggerak	selesai	dengan	pertanyaan	

kunci:	

1) Setelah	Bapak/	Ibu	menyelesaikan	program	ini,	apa	hal	baru	yang	ingin	Bapak/	Ibu	pelajari?	

2) Apa	yang	membuat	hal	tersebut	esensial	untuk	Bapak/	Ibu	pelajari?	

3) Sudahkah	Bapak/	Ibu	merencanakan	pembelajarannya?	Bagaimana	strateginya?	

4) Sudahkah	 Bapak/	 Ibu	 memetakan	 potensi	 dan	 dukungan	 yang	 akan	 didapat?	 Apa	 saja	

potensi	dan	dukungan	yang	sudah	Bapak/	Ibu	petakan?	

	

3. Bagian	Akhir	Pendampingan	

a. Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan.	

b. Memotivasi	 untuk	 mengapresiasi	 semua	 perubahan-perubahan	 baik,	 sekecil	 apapun	 itu,	

mencari	 teman	 dan	 dukungan	 dari	 komunitas	 praktisi	 (jika	 belum	 ada,	 bisa	 berasal	 dari	

komunitas	 praktisi	 calon	 guru	 penggerak	 lainnya),	 serta	 terus	 melakukan	 refleksi	 dan	

pembelajaran	berkelanjutan.	

c. Mengisi	coaching	log	di	LMS.	
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I. Pendampingan	8	

	
Waktu:	Kurun	waktu	seminggu	sebelum	lokakarya	9	
	

	

Langkah-Langkah:	

	

1. Bagian	Awal	Pendampingan	

a. Menyapa	dan	menanyakan	kabar	Calon	Guru	Penggerak	

b. Tanyakan	apa	 saja	 proses	 yang	 sudah	 berjalan	 selama	 satu	 bulan	 terakhir	dan	 hal-hal	 yang	

dianggap	sebagai	capaian	selama	satu	bulan	tersebut	

c. Apresiasi	kemajuan-kemajuan	yang	disampaikan	oleh	Calon	Guru	Penggerak.	

d. Sampaikan	pencapaian-pencapaian	terbaik	selama	8	bulan	pendampingan	(pendamping	perlu	

merekognisi	salah	satu	atau	dua	pencapaian	terbaik	selama	pendampingan)	

e. Apresiasi	telah	sampai	pada	bulan	terakhir	perjalanan	program	pendidikan	guru	penggerak	

	

2. Bagian	Inti	Pendampingan	

a. Menjelaskan	tujuan	utama	pendampingan.		

b. Merefleksikan	perubahan	dalam	pembelajaran	yang	sudah	diterapkan	selama	8	bulan	dengan	

panduan	pertanyaan	berikut:		

c. Diskusi	sosialisasi	rencana	kerja	dengan	pertanyaan	kunci:	

1) Apakah	 Bapak/	 Ibu	 sudah	 mensosialisasikan	 rencana	 kerja	 yang	 sudah	 dibuat	 pada	

lokakarya	 sebelumnya?	 Jika	 ya,	 bagaimana	 pengalaman	 saat	 Bapak/	 Ibu	 melakukannya	

kepada	warga	sekolah/	kepala	sekolah/	rekan	sejawat?	Jika	belum,	apa	hal	yang	menjadi	

kendala	Bapak/	Ibu	belum	mensosialisasikannya?	

2) Jika	sudah	mensosialisasikan:	

a) Bagaimana	 respons	 warga	 sekolah/	 kepala	 sekolah/	 rekan	 sejawat	 saat	 Bapak/	 Ibu	

mensosialisasikannya?	

b) Adakah	masukan	terkait	rencana	kerjanya?	Seperti	apa	masukannya?	

c) Bagaimana	Bapak/	Ibu	melihat	rencana	kerja	Bapak/	Ibu	memungkinkan	untuk	menjadi	

bagian	dari	program	sekolah	Bapak/	 Ibu?	Apa	yang	membuat	rencana	kerja	 tersebut	

memungkinkan	untuk	masuk	ke	dalam	program	sekolah?	

3) Jika	belum:	

a) Apa	 strategi	 atau	 rencana	 yang	 akan	 dilakukan	 agar	 proses	 sosialisasi	 ini	 bisa	

terlaksana?	

b) Dukungan	apa	saja	yang	Bapak/	Ibu	perlukan?	
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d. Refleksi	dampak	pendampingan	selama	9	bulan	terhadap	proses	belajar	calon	guru	penggerak,	

dengan	pertanyaan	kunci:	

1) Berdasarkan	pengalaman	Bapak/	Ibu,	apa	hal-hal	penting	yang	Bapak/	Ibu	dapatkan	dari	

proses	pendampingan	selama	menjalani	pendidikan	guru	penggerak?	

2) Bagaimana	dampak	pendampingan	ini	terhadap	proses	pembelajaran	Bapak/	Ibu	di	PPGP?	

3) Apa	saja	yang	perlu	diperbaiki	untuk	proses	pendampingan	PPGP	batch	berikutnya?	

e. Diskusi	rencana	belajar	mandiri	dan	berkelanjutan	bersama	komunitas	praktisi	setelah	program	

guru	penggerak	selesai	dengan	pertanyaan	kunci:	

1) Apa	 hal	 yang	 ingin	 Bapak/	 Ibu	 pelajari	 bersama	 komunitas	praktisi	 setelah	 program	 ini	

selesai?	

2) Apa	 yang	membuat	 hal	 tersebut	 esensial	 untuk	 Bapak/	 Ibu	 pelajari	 bersama	 komunitas	

praktisi	Bapak/Ibu?	

3) Sudahkah	 Bapak/	 Ibu	 merencanakan	 bagaimana	 pembelajarannya?	 Seperti	 apa	 strategi	

belajarnya?	

4) Sudahkah	Bapak/	Ibu	mendiskusikannya	dengan	komunitas	praktisi?	Bagaimana	tanggapan	

mereka?	Adakah	aspirasi	lain?	apa?	

	

3. Bagian	Akhir	Pendampingan	

a. Mengapresiasi	dan	mengucapkan	terima	kasih	telah	berbagi	praktik	baik	yang	sudah	dilakukan	

selama	pendidikan	guru	penggerak.	

b. Memotivasi	 untuk	 mengapresiasi	 semua	 perubahan-perubahan	 baik,	 sekecil	 apapun	 itu,	

mencari	 teman	 dan	 dukungan	 dari	 komunitas	 praktisi	 (jika	 belum	 ada,	 bisa	 berasal	 dari	

komunitas	 praktisi	 calon	 guru	 penggerak	 lainnya),	 serta	 terus	 melakukan	 refleksi	 dan	

pembelajaran	berkelanjutan,	karena	akhir	program	sebenarnya	adalah	awal	pembelajaran	terus	

menerus	bersama	komunitas	praktisi.	

c. Membuka	ruang	kolaborasi	berkelanjutan	jika	diperlukan.	

d. Pendamping	melakukan	pengisian	rubrik	penilaian	rencana	tindak	lanjut	calon	guru	penggerak	

e. Mengisi	coaching	log	di	LMS.	
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BAB	III	
PENUTUP	

	

Program	Pendidikan	Guru	Penggerak	merupakan	 langkah	strategis	untuk	meningkatkan	kompetensi	

guru	secara	berkelanjutan	sehingga	dapat	melakukan	pembelajaran	yang	menarik	dan	berinovasi	sesuai	

kebutuhan	 materi	 yang	 diajarkan.	 Sehingga,	 tujuan	 akhir	 dari	 program	 ini,	 yaitu	 meningkatkan	

kompetensi	peserta	didik	dalam	peningkatan	keterampilan	dan	menyelesaikan	masalah	pembelajaran	

dapat	 tercapai.	 Keberhasilan	 pelaksanaan	 Program	 Pendidikan	 Guru	 Penggerak	 ditentukan	 oleh	

kesungguhan	semua	pihak	dalam	melaksanakan	program	ini.			

	

	


