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Abstrak : Kualitas suatu lembaga pendidikan diukur oleh kualitas pembelajaran yang 
ada di lembaga pendidikan tersebut tak terkecuali di Madrasah Tsanawaiyah (MTs). 
Meskipun materi yang diajarkan dan kurikulum yang digunakan sama namun ada 
penekanan lain yang ada pada pembelajaran di MTs yakni memadukan materi 
pembelajaran dengan aspek nilai-nilai religius. Model pembelajaran yang dirasa tepat 
adalah integrated learning atau model pembelajaran terintegrasi. Tujuan dari 
penelitian dan pengabdian ini adalah membantu guru-guru di MTs pada khususnya 
MTs swasta yang acapkali dihadapkan pada kondisi keterbatasan fasilitas dan sumber 
belajar untuk dapat memahami dan menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) 
integrated learning dan dapat mengimplementasikannya pada aktivitas pembelajaran 
di kelas. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan empat tahapan pelatihan. 
Dimana masing-masing tahapan memaparkan dan kemudian guru-guru bekerja 
secara kelompok dan disimulasikan dalam bentuk peer teaching. Hasil dari kegiatan 
pelatihan adalah , guru sudah memahami bagaimana mengintegrasikan berbagai mata 
pelajaran ke dalam satu tema pembelajaran walaupun di jenjang MTs guru dapat 
mengkolaborasikan dan mengaitkan mata pelajaran yang diampu dengan mata 
pelajaran lainnya secara umum dan diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual religius 
sebagai kekhasan pembelajaran di madrasah. Guru dapat menyusun RPP integrated 
learning yang dilengkapi dengan media pembelajaran yang memadai. 
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PENDAHULUAN 

Guna mencapai standar pendidikan nasional, semua sekolah formal harus 
diakreditasi, mulai dari  satuan pendidikan anak usia dini sampai dengan 
perguruan tinggi. Untuk sekolah-sekolah yang sudah “mapan” yaitu sekolah-
sekolah kategori maju, kegiatan pembelajaran tidak menjadi persoalan utama 
karena semua sumber daya manusia dan non manusia sudah banyak yang 
memadai. Tetapi, bagi sekolah swasta, terutama yang berjenis madrasah masih 
menjadi persoalan utama.  Berdasarkan hasil temuan kajian yang dilakukan 
penulis sejak 2013 sampai dengan 2017 melalui kegiatan penelitian [1], [2] dan 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat [1], [3] menunjukkan bahwa beberapa 
sekolah (SMP dan MTs) masih memprihatinkan. Berdasarkan hasil pengamatan 
dan wawancara penulis terhadap kepala MTs dapat diketahui bahwa sebagian 
banyak MTs berstatus swasta dengan kondisi yang jauh dari SMP negeri, baik 
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dari tingkat akreditasi, kompetensi guru, sarana dan prasarana, maupun yang 
paling utama yaitu kegiatan pembelajaran yang tampak statis, pasif, dan belum 
sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemebelajaran. 

Keberadaan MTs swasta sangat strategis sebagai bagian dari wajib belajar 
pendidikan dasar sembilan tahun.  Di kota Malang, Jawa Timur, wajib belajar 
sembilan tahun dilayani oleh  130 sekolah berjenis SMP dan MTs. Sekolah 
berjenis SMP sebanyak 95, sedangkan berjenis MTs sebanyak 35 sekolah. Pada 
sekolah berjenis SMP, hampir 50%  berstatus negeri, sementara pada sekolah 
berjenis MTs, hanya 3 sekolah yang berstatus negeri (32 MTs berstatus swasta) 
[4].  MTs yang sebagian banyak berstatus swasta ini umumnya terakreditasi B 
dan C.  Begitu juga dilihat dari prestasi akademik, misalnya diukur dari 
perolehan Nilai Ujian Nasional (NUN), menurut pengakuan beberapa kepala 
sekolah, MTs swasta belum banyak menyumbangkan prestasi yang 
menggembirakan (kecuali MTs Negeri). Hal ini apalagi jika dibandingkan 
dengan perolehan NUN SMP/MTs  secara umum, yang mana  Kota Malang 
menduduki peringkat pertama di Jawa Timur dengan nilai rata-rata 252,99. 
Nilai ini untuk empat mata pelajaran, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Rinciannya, nilai 
Matematika 56,20; Bahasa Indonesia 76,98; Bahasa Inggris 62,97; dan IPA 62,84 
(Radar Malang, 25 Mei, 2018).  

Data menyeluruh tentang prestasi MTs swasta memang belum diketahui 
secara pasti.   Namun, menurut informasi dari hasil FGD dengan para guru dan 
kepala sekolah   yang tergabung dalam Kelompok Kerja MTs II kota Malang 
pada kegiatan PKM tahun 2018 (Ulfatin, Maisyaroh, dan Sobri, 2018)  
terungkap bahwa prestasi MTs swasta masih jauh tertinggal. Oleh karena itu 
diperlukan suatu model pembelajaran integrated learning yang perlu 
dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada guru-guru di MTs swasta yakni MTs 
Nurul Huda dan MTs Sunan Kalijaga [5], [6]. Kedua sekolah tersebut sebagai 
contoh pengembangan model pembelajaran berbasis integrated learning 
sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Melalui 
pelatihan yang diberikan dapat membantu guru-guru di MTs swasta dalam 
memahami dan mengimplementasikan model pembelajaran integrated 
learning. 

METODE 

Bentuk dari pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah pelatihan 
menyusun RPP integrated learning bagi guru-guru yang dilaksanakan di MTs 
Nurul Huda dan MTs Sunan Kalijaga Kota Malang. Terdapat empat tahap 
pelatihan yang diberikan yakni tahap pertama hingga tahap keempat. (1) Pada 
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tahap pertama kegiatan yang dilakukan adalah memberikan wawasan tentang 
integrated learning dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di MTs. 
Kegiatan dilakukan metode ceramah dan diskusi tentang konsep pembelajaran 
integrated learning, penyusunan RPP integrated learning, dan bagaimana 
implementasi model pembelajaran integrated learning pada aktivitas 
pembelajaran di kelas [7]; (2) Pada pelatihan tahap kedua, kegiatan yang 
dilakukan adalah pemaparan bagaimana merencanakan dan mulai menyusun 
RPP integrated learning beserta sumber belajar dan media pembelajaran yang 
digunakan untuk menunjang pembelajaran berbasis integrated learning. Guru 
dibagi menjadi beberapa kelompok kecil oleh fasilitator dan kemudian secara 
berkelompok menyusun RPP integrated learning berdasarkan mata pelajaran 
yang diampu oleh guru-guru tersebut. Kemudian guru-guru membuat media 
pembelajaran yang sesuai dengan RPP integrated learning yang telah disusun. 
(3) Selanjutnya pada pelatihan tahap ketiga, guru secara berkelompok 
mempraktikkan RPP integrated learning yang telah disusun beserta media 
pembelajaran yang digunakan dalam bentuk peer teaching. Dimana guru-guru 
yang belum presentasi disimulasikan sebagai peserta didik; dan (4) Pada tahap 
keempat, setelah kegiatan peer teaching selesai, fasilitator memberikan 
penilaian dan masukan pada RPP integrated learning yang sudah disusun dan 
strategi pembelajaran integrated learning yang diterapkan oleh guru dalam 
simulasi  peer teaching. Model pelatihan merupakan salah satu bentuk 
pendidikan andragogi dimana model pelatihan dirasa cocok untuk 
mengembangkan kemampuan guru dalam menyusun RPP integrated learning 
karena secara konsep dan praktik guru telah menguasai dan tinggal diberi 
arahan oleh fasilitator. 

HASIL & PEMBAHASAN 
Kegiatan pelatihan menyusun RPP integrated learning bagi guru-guru yang 
dilaksanakan di MTs Nurul Huda dan MTs Sunan Kalijaga Kota Malang 
dilaksanakan selama tiga kali yakni pada 24 Agustus, 15 September dan 12 
Oktober 2019. Pembahasan terhadap hasil pengabdian  dan diseminasi yang 
berdasarkan hasil kegiatan pelatihan meningkatkan mutu pembelajaran 
berbasis integrated learning melalui penyusunan  RPP integrated learning 
membantu guru untuk mengidentifikasi sumber belajar dan media 
pembelajaran yang dirasa tepat dalam aktivitas pembelajaran dengan model 
integrated learning. Kepala sekolah dan guru antusias mengikuti pemaparan 
konsep pembelajaran di MTs dengan model integrated learning. Dimana 
adanya pelatihan penyusunan RPP integrated learning dimanfaatkan oleh guru 
untuk menggali wawasan bagaimana memadukan pembelajaran saintifik yang 
diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis nilai-nilai religius. 
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Dalam kegiatan pelatihan tersebut, guru-guru dibagi menjadi beberapa 
kelompok kemudian menyusun RPP integrated learning sesuai dengan mata 
pelajaran yang diampu. Guru-guru memperhatikan materi yang disampaikan 
oleh fasilitator salah satunya melaui video yang menjelaskan model 
pembelajaran integrated learning yang diterapkan di sekolah satu atap (Satap) 
di Karangploso Kabupaten Malang. Video tersebut menampilkan bagaimana 
guru memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sumber belajar 
yang dimanfaatkan adalah tanaman buah jeruk karena di daerah tersebut 
merupakan daerah perkebunan jeruk. Dalam video tersebut dijelaskan 
bagaimana guru memadukan pembelajaran IPA, Matematika, dan IPS yang 
berkaitan dengan materi pembelajaran ekonomi. Buah jeruk menjadi tema 
pembelajaran dimana peserta didik terlibat langsung dalam proses 
pembelajaran sehingga dalam video tersebut peserta didik memiliki 
pengalaman langsung bagaimana proses pertumbuhan dan mengolah jeruk 
sebagai produk yang bernilai ekonomis. 

                                          Sumber : Dokumen Pribadi 

Gambar 1 Model Pembelajaran Integrated Learning 
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Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi Mengenai Integrated learning 

Sumber : Dokumen Pribadi 
 
Kemudian dari hasil analisis video tersebut, guru-guru diminta untuk 

mulai mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar dan rancangan model 
pembelajaran terintegrasi dari mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya guru 
diminta untuk melihat lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar 
dengan model tematik guna mengimplementasikan model pembelajaran 
integrated learning yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran 
dikedua MTs tersebut. Pada tahap pertama pelatihan guru sudah diminta 
untuk menyampaikan rancangan model pembelajaran terintegrasi sesuai 
dengan mata pelajaran masing-masing. Fasilitator memandu guru-guru 
tersebut dengan memberi contoh RPP integrated learning dan guru-guru 
diminta untuk membuat outline sementara RPP dengan model integrated 
learning. 

                                   

                                    Sumber : Dokumen Pribadi 
       Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Penyusunan RPP Integrated Learning 

 
Selanjutnya pada pelatihan tahap ketiga, guru-guru sudah diminta 

untuk mengelompok sesuai dengan kelompok kecil yang telah dibentuk pada 
pelatihan tahap kedua. Sebelum kegiatan peer teaching dimulai, fasilitator 
memberikan arahan tentang bagaimana cara menyampaikan materi 
pembelajaran dengan model integrated learning dan menjelaskan tujuan dari 
diadakannya peer teaching. Selanjutnya perwakilan masing-masing kelompok 
melakukan peer teaching. Kegiatan pembuka, inti, dan penutup seperti kegiatan 
pembelajaran di kelas pada umumnya. Hanya pada kegiatan inti, guru yang 
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berperan dalam peer teaching diminta untuk melaksanakan pengajaran dengan 
model integrated learning. 

Setelah kegiatan peer teaching selesai, dilakukan tahap keempat yakni, 
fasilitator memberikan masukan-masukan terkait hal-hal yang belum nampak 
pada simulasi pembelajaran berbasis integrated learning. Hasil dari kegiatan 
pelatihan adalah (1) guru sudah memahami bagaimana mengintegrasikan 
berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema pembelajaran walaupun di jenjang 
MTs guru dapat mengkolaborasikan dan mengaitkan mata pelajaran yang 
diampu dengan mata pelajaran lainnya secara umum dan diintegrasikan 
dengan nilai-nilai spiritual religius sebagai kekhasan pembelajaran di 
madrasah, dan (2) guru dapat menyusun RPP integrated learning yang dilihat 
dari hasil kerja guru selama mengikuti kegiatan pelatihan termasuk media 
pembelajaran yang dibuat dan digunakan dalam peer teaching. 

Sumber : Dokumen Pribadi 
      Gambar 4. Kegiatan Peer Teaching oleh Guru 

Sumber : Dokumen Pribadi 
        Gambar 5. Penyampaian Hasil Evaluasi RPP dan Kegiatan Peer Teaching 
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Setelah kegiatan peer teaching selesai, dilakukan tahap keempat yakni, 
fasilitator memberikan masukan-masukan terkait hal-hal yang belum nampak 
pada simulasi pembelajaran berbasis integrated learning. Hasil dari kegiatan 
pelatihan adalah (1) guru sudah memahami bagaimana mengintegrasikan 
berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema pembelajaran walaupun di jenjang 
MTs guru dapat mengkolaborasikan dan mengaitkan mata pelajaran yang 
diampu dengan mata pelajaran lainnya secara umum dan diintegrasikan 
dengan nilai-nilai spiritual religius sebagai kekhasan pembelajaran di 
madrasah, dan (2) guru dapat menyusun RPP integrated learning yang dilihat 
dari hasil kerja guru selama mengikuti kegiatan pelatihan termasuk media 
pembelajaran yang dibuat dan digunakan dalam peer teaching. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan RPP 
integrated learning untuk meningkatkan mutu pembelajaran di MTs Nurul 
Huda dan MTs Sunan Kalijaga yang telah dipaparkan diatas. Kesimpulan 
dijabarkan sebagai berikut (1) guru sudah memahami bagaimana 
mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema pembelajaran 
walaupun di jenjang MTs guru dapat mengkolaborasikan dan mengaitkan mata 
pelajaran yang diampu dengan mata pelajaran lainnya secara umum dan 
diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual religius sebagai kekhasan 
pembelajaran di madrasah, dan (2) guru dapat menyusun RPP integrated 
learning yang dilihat dari hasil kerja guru selama mengikuti kegiatan pelatihan 
termasuk media pembelajaran yang dibuat dan digunakan dalam peer 
teaching. 

Saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan guru dalam menyusun 
RPP berbasis integrated learning dan penerapannya di kelas. Guru perlu 
melihat lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang bisa 
dimanfaatkan dalam model pembelajaran integrated learning. Selain itu 
terlepas dari mata pelajaran yang diampu, guru hendakanya memahami 
konsep dasar mata pelajaran lain agar ketika menyusun program pembelajaran  
integrated learning guru dapat mengaitkannya dengan mata pelajaran lain dan 
mampu menjelaskannya ke peserta didik. 
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