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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur layak dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, 
karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, buku ajar yang 
berjudul Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini dapat disele-
saikan. Buku ajar ini disusun sebagai bagian dari proses 
panjang mengampu mata kuliah Media Pembelajaran 
PPKN. Pembelajaran dengan mahasiswa baik presentasi, 
diskusi dan refleksi telah menginspirasi penulis agar 
menyusun buku ini. Sungguh, mahasiswa adalah subjek 
didik yang selalu memberi tantangan dalam pembelajaran 
sehingga perkuliahan ini selalu menarik dan atraktif. Salah 
satu dialog yang sering terjadi di kelas adalah adanya 
keluhan dari mahasiswa bahwa pembelajaran PPKN di SMA 
atau yang sederajat itu menjenuhkan, monoton dan itu-itu 
saja. Pernyataan ini mengundang diskusi yang hangat antara 
dosen dan mahasiswa juga antara mahasiswa dengan 
mahasiswa. Dosen dan mahasiswa terlibat dalam interaksi 
edukatif. Berbekal pengalaman pembelajaran itulah buku ini 
disusun untuk menunjang pembelajaran mata kuliah Media 
Pembelajaran PPKn. Proses penulisan buku ini tentu tidak 
mudah dan banyak mengalami tantangan. Tetapi tantangan 
itu dapat diatasi dengan bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak baik secara moral maupun material. 

Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Pan-
casila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu 
bidang kajian yang mengaitkan teknologi pembelajaran dan 
PPKn. Bidang kajian ini terus berkembang seiring dengan 
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majunya teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan 
teknologi memberikan tantangan kepada pendidik, dosen 
dan mahasiswa untuk terus berinovasi dalam mengem-
bangkan media pembelajaran PPKn. Kehadiran buku ajar 
ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang relevan 
dengan tuntutan pendidikan dan kurikulum yang harus 
merespons perkembangan Teknologi Informasi dan Komu-
nikasi baik di tingkat SD, SMP dan SMA. Perpaduan kajian 
PPKn dan teknologi pembelajaran disajikan dengan baik 
sehingga buku ajar ini diharapkan bermanfaat dan menarik 
untuk dibaca. Buku ajar ini sedikitnya dapat menjadi bacaan 
wajib bagi pendidik, dosen, dan mahasiswa yang mendalami 
PPKn yang terintegrasi dengan teknologi pembelajaran.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku teks 
ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis 
membuka diri untuk menerima masukan dari teman sejawat, 
mahasiswa yang selalu berpikir lebih progresif, pendidik 
inspiratif yang menguasai lapangan pembelajaran, dan tentu 
saja bagi siapa saja yang tertarik untuk membelajarkan 
PPKN agar tercapai visinya yaitu membangun warga negara 
yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). Warga 
negara yang memiliki kesadaran tentang hak dan kewajiban, 
warga negara negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi 
dan warga negara yang memiliki kesadaran bela negara 
yang kuat serta warga negara yang memiliki nasionalisme 
yang kuat dan juga bersiap untuk menjadi warga global 
yang tetap berbudaya Indonesia. 
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Harapan penulis  semoga buku ajar ini dapat bermanfaat 
bagi pengembangan khasanah pengetahuan khususnya 
media dan teknologi pembelajaran PPKN. Buku ajar ini 
juga diharapkan dapat mengundang teman sejawat untuk 
menyusun buku yang sejenis sehingga khasanah perbukuan 
tentang bagaimana membelajarkan PPKN yang berbasis 
media dan teknologi pembelajaran dapat terus dikembang-
kan. Dengan demikian diharapkan pembelajaran PPKN di 
dunia persekolahan dapat berlangsung secara efektif, efisien 
dan atraktif.  
 

Jakarta, Januari 2019 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Urgensi Media dan Teknologi Pembelajaran 
Untuk memajukan suatu bangsa, tidak ada pilihan lain 

yang tepat selain mengembangkan pendidikan. Pendidikan 
terbukti sebagai cara utama untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia di dunia termasuk di Indonesia. Sebagai 
bentuk usaha manusia dalam menumbuhkan dan mengem-
bangkan potensi baik secara rohani maupun jasmani yang 
sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat, untuk 
itu diperlukan pendidikan. Oleh karena itu dapat dikatakan 
bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam pem-
bangunan suatu bangsa.   

Usaha mencapai tujuan pendidikan, maka stakeholders 
harus menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan 
masyarakat yang sedang berjalan. Salah satu stakeholders pen-
didikan yang penting adalah sekolah. Sekolah menjadi bagian 
penting sebagai lembaga pendidikan formal dalam mencapai 
tujuan pendidikan nasional. Di era millennial saat ini, peru-
bahan dalam dunia pendidikan semakin maju sehingga 
diperlukan peningkatan mutu pendidikan. Perubahan yang 
terjadi di dalam dunia pendidikan menuntut seorang pendidik 
untuk lebih mengeksplorasi kemampuannya dalam mendidik 
dan mencerdaskan anak bangsa. Mutu pendidikan ini sangat 
bergantung pada kualitas pendidik dan pembelajarannya. 
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Pendidik memiliki peran yang strategis dalam menjalankan 
proses pembelajaran. Karena di tangan pendidik proses pem-
belajaran dapat berlangsung dengan menarik dan atraktif. 

Kondisi pendidikan di Indonesia secara menyeluruh 
masih belum ideal dan kondusif dalam membangun masya-
rakat madani, kreatif, mandiri dan mempunyai bela negara 
yang tinggi terhadap warga masyarakatnya. Hal tersebut 
dikarenakan tidak seimbangnya antara kemajuan teknologi 
dan perkembangan pendidikan. Kemajuan teknologi lebih 
cepat dibandingkan dengan perkembangan pendidikan 
khususnya pembelajaran. Teknologi yang berkembang pesat 
mengakibatkan proses globalisasi bergerak lebih cepat lagi. 
Perkembangan teknologi dan globalisasi inilah yang telah 
melahirkan generasi millennial. Generasi ini merupakan gene-
rasi yang dalam kehidupannya selalu bersinggungan dengan 
peralatan yang mengandung unsur teknologi informasi. 
Sehingga berbagai peralatan tersebut menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Serta membuat alat 
high-technology telah menjadi bagian penting dalam hidup 
(Zuhal, 2000; Naisbitt, 2002). Dalam melayani siswa yang 
merupakan pemilik era milenial ini pendidik harus mampu 
mengembangkan media dan teknologi pembelajaran dengan 
baik. 

Kemajuan teknologi memberikan kemudahan di dalam 
dunia pendidikan terutama dalam mengembangkan media 
pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat selayaknya 
memperhatikan karakteristik siswa yang berhubungan dengan 
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motivasi, bakat, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan 
kepribadian. Seperti yang diketahui bahwa ketersediaan 
sumber belajar sangat memengaruhi hasil belajar siswa. 
Metode pembelajaran inovatif juga penting dalam proses 
pembelajaran. Semakin baik metode pembelajaran yang 
dipakai oleh pendidik didukung oleh media pembelajaran 
yang menarik maka akan menciptakan suasana pembelajaran 
yang menggairahkan.  

Pendidik juga harus memahami bahwa keputusannya 
untuk menggunakan teknologi pembelajaran dalam me-
nyampaikan sebuah rencana pembelajaran harus menjadi 
bagian dari model pembelajaran. Sementara itu teknologi dan 
materi untuk pembelajaran harus memperhatikana beberapa 
faktor seperti objek yang spesifik dari pembelajaran, bahan 
pembelajaran dan model pengajaran yang sistematis. Sehingga 
desain pembelajaran memberikan beberapa rekomendasi dan 
pedoman untuk memakai media pembelajaran serta mema-
sukkan ke dalam kelas baik dilakukan sebelum atau pada awal 
proses pembelajaran (Chuntao, 2011).  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
merupakan mata pelajaran yang sering kali memiliki kendala 
dalam mengembangkan media dan teknologi pembelajaran. 
Masih ada beberapa pendidik yang menggunakan metode 
pembelajaran ceramah terhadap siswa. Hal ini membuat siswa 
menjadi tidak tertarik dalam memahami pelajaran PPKn. 
Menurut Twelker (Suradji, 2012: 34), pengembangan pem-
belajaran adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan 
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identifikasi, pengembangan dan evaluasi materi dan strategi 
yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Kondisi saat ini pendidik belum dapat memanfaatkan 
teknologi informasi yang bisa menunjang proses pembela-
jaran di dalam maupun di luar kelas. Ada beberapa media 
sosial yang dapat dimanfaatkan dalam pengemasan perangkat 
pembelajaran seperti email, google, e-learning, facebook, dan 
alamat-alamat website. Bentuk pemanfaatan multimedia dan 
teknologi informasi dalam pelajaran PPKn masih di sekitar 
powerpoint saja. Kemudian pendidik menjelaskan materi yang 
ada di dalam powerpoint. Ceramah yang memanfaatkan power-
point dalam membelajarkan PPKN belum bisa secara optimal 
mencapai tujuannya. PPKn merupakan mata pelajaran yang 
mendidik bagaimana membangun perilaku yang baik untuk 
diterapkan oleh siswa di masyarakat.  

Awalnya penyampaian melalui powerpoint bertujuan 
untuk mengembangkan pembelajaran PPKn agar kegiatan 
pembelajaran tidak membosankan dan untuk meningkatkan 
daya tarik siswa dalam proses pembelajaran. Namun, jika 
tayangan power point yang tidak menarik justru akan mem-
buat siswa merasa jenuh. Oleh karena itu keterampilan 
pendidik dalam menggunakan teknologi pembelajaran harus 
dikembangkan. Karena tantangan di era millennial saat ini 
adalah mudahnya akses informasi yang didapatkan sehingga 
siswa merasa lebih mudah belajar melalui internet. Adanya 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, memberi-
kan dampak terhadap pemilihan dan penggunaan media 
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pembelajaran yang disediakan di sekolah dan digunakan oleh 
pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran. 

Proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus 
disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan 
pesat dalam bidang teknologi dan informasi seperti internet 
(Sanaky, 2009:2). Karena internet dapat mempercepat aliran 
ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan banyak perangkat. 
Sehingga perkembangan teknologi informasi telah mem-
pengaruhi berbagai jenis media sebagai alat bantu dalam 
proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran 
yang sangat penting di dalam proses pembelajaran, termasuk 
juga pembelajaran PPKn. Hal ini dikarenakan pembelajaran 
PPKn mengkaji konsep-konsep dasar dan memungkinkan 
untuk mengembangkan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai 
budaya bangsa Indonesia. Oleh sebab itu media pembelajaran 
yang menarik untuk memotivasi minat belajar siswa perlu 
dikembangkan sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran PPKn di era millennial saat ini memerlukan 
usaha yang keras. Tantangan tersebut datang dari kualitas 
sumber daya manusia yang kompeten yaitu pendidik. Susanto 
(2010) menuliskan bahwa terdapat 7 tantangan pendidik di 
abad ke-21 yaitu: 
1. Teaching in multicultural society: Pendidik mengajar di 

masyarakat yang memiliki beragam budaya dengan kom-
petensi multi Bahasa. 
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2. Teaching for the construction of meaning: Pendidik mengajar 
untuk mengkonstruksi makna (konsep) 

3. Teaching for active learning: pendidik mengajar untuk 
pembelajaran aktif 

4. Teaching and technology : mengajar dan teknologi 
5. Teaching with new view about abilities : mengajar dengan 

pandangan baru mengenai kemampuan 
6. Teaching and Choice : mengajar dan pilihan 
7. Teaching and accountability : mengajar dan akuntabilitas 

Untuk mengatasi tantangan tersebut pendidik perlu 
melakukan inovasi untuk membuat terobosan media dan 
teknologi pembelajaran yang dapat menghasilkan pengeta-
huan dan pengalaman baru sehingga mampu meningkatkan 
efisiensi dan kualitas pembelajaran. Pendidik dalam proses 
pembelajaran memerlukan eksplorasi dan visualisasi berbagai 
model pembelajaran baru yang berbeda dengan yang selama 
ini dilakukan. Inovasi dalam PPKn mempunyai makna yang 
luas dan tidak selalu berkaitan dengan teknologi. Hanya saja 
teknologi dapat mendukung praktek pendidikan terutama 
PPKn menjadi lebih optimal dan mempunyai bentuk atau 
format baru. Model konvensional sering kali dijadikan sebagai 
metode pembelajaran yang terakhir di saat belum mampu 
mengembangkan media dan teknologi pembelajaran. Dengan 
menggunakan teknologi seperti komputer untuk mengeks-
plorasi berbagai informasi dari internet oleh sekelompok siswa 
akan memberi daya ungkit intensitas komunikasi antar 
anggota sehingga perilaku kolaboratif menjadi lebih intens. 
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Kemajuan teknologi dan mudahnya mengakses informasi 
memerlukan batasan-batasan dalam menggunakannya. PPKn 
menjadi fasilitas dalam melakukan filterisasi berbagai macam 
berita yang ada di internet maupun yang disebarkan oleh 
penggunanya. Pada dasarnya, tujuan penggunaan teknologi 
sebagai bentuk untuk mendukung belajar yang efektif, mem-
buat siswa termotivasi dan mempunyai pemahaman yang 
lebih komprehensif tentang suatu fenomena maupun materi 
pelajaran PPKn. Namun, tujuan tersebut tidak dapat terwujud 
dengan baik bila tidak digunakan oleh pendidik yang kom-
peten dan lingkungan belajar yang baik. Dalam pengem-
bangan media pembelajaran diperlukan prosedur-prosedur 
tertentu yang sesuai dengan jenis kemampuan yang ingin 
dicapai, struktur isi bidang studi serta memenuhi kriteria 
umum yang berlaku bagi pengembangan produk-produk 
pembelajaran (Wena, 2009: 15). Untuk itu buku ajar ini 
dibuat sebagai panduan bagi mahasiswa dan pendidik dalam 
mengembangkan media dan teknologi pembelajaran untuk 
mengatasi tantangan di era millennial. 

 

B. Kualitas Pembelajaran 
Pembelajaran yang berkualitas terlihat dari ketertarikan 

siswa dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran yang 
terjadi. Pendidik yang mampu menghadapi sebuah tantangan 
adalah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan 
kompetensi yang kualified. Untuk itu pendidik harus memi-
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liki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompe-
tensi kepribadian dan kompetensi sosial.  

Tujuan dari pembelajaran PPKn menurut Ruminiati 
(2007: 26) yaitu memberikan kompetensi:  
1. Berfikir kritis rasional dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 
2. Berpartisipasi secara cerdas, bertanggung jawab dan ber-

tindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat 
3. Berkembang secara positif demokratis untuk membentuk 

diri berdasarkan karakter masyarakat di Indonesia agar 
dapat hidup bersama dengan bangsa lain 

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia 
secara langsung untuk memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi 

Kualitas pembelajaran saat ini berorientasi pada era 
millennial. Dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pen-
didikan, PBB melalui lembaga UNESCO memiliki empat 
pilar pendidikan, seperti: 
1. Learning to Know 

Pilar pertama ini pendidik dianjurkan untuk mencari 
dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, me-
lalui pengalaman. Learning to know juga merupakan sebuah 
proses untuk mengetahui, dan memahami cara-cara untuk 
memperoleh pengetahuan dan pendidikan yang memberi-
kan siswa bekal ilmu pengetahuan. Di dalam pilar ini 
penting untuk mengajarkan learning how to learn. Sehingga 
siswa juga diajak untuk belajar memahami apa yang ada 
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disekitar. Patut dipahami bahwa sekolah merupakan 
lembaga terwujudnya proses sosialisasi yang kedua setelah 
keluarga. Di sekolah siswa akan belajar apa yang ada di 
dalam kehidupan di sekitar. Sehingga penting untuk 
pendidik memiliki pilar ini. 

2. Learning to Do 
Belajar melakukan sesuatu secara aktif merupakan 

pemahaman dari learning to do. Pilar kedua ini lebih fokus 
terhadap pentingnya interaksi dan bertindak. Siswa diajak 
untuk ikut serta dalam memecahkan sebuah masalah yang 
ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Learning to 
do juga melatih siswa untuk bekerja sama di dalam sebuah 
tim untuk memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan 
kondisi. Kelompok atau tim dapat dibentuk sesuai dengan 
kesepakatan antara siswa dan pendidik. Hal ini berkaitan 
dengan kemampuan hardskill dan softskill. Karena pendi-
dikan merupakan bagian terpenting dari proses persiapan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, tangguh 
serta terampil untuk mengikuti perkembangan zaman. 
Sehingga siswa dapat menggunakan berbagai konsep, dan 
prinsip dalam memecahkan suatu masalah. 

3. Learning to Be 
Siswa sudah seharusnya mendapatkan pembelajaran 

bagaimana mereka mampu untuk mengembangkan diri. 
Proses penguasaan dari pengetahuan dan keterampilan 
yang didapatkan melalui learning to know dan learning to do 
merupakan bagian dari proses menjadi learning to be. Siswa 
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mampu menjadi diri sendiri sebagai proses pemahaman 
terhadap kebutuhan dan jati diri. Pilar ini berkaitan erat 
dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak 
dan kondisi lingkungan. Untuk siswa yang memiliki sifat 
agresif, akan menemukan jati dirinya melalui kesempatan 
yang cukup luas untuk berekreasi. Sedangkan siswa yang 
memiliki sifat pasif, peran seorang pendidik sebagai fasili-
tator betugas untuk menjadi penunjuk arah sekaligus 
menjadi mediator siswa. Hal ini sangat dibutuhkan untuk 
menumbuhkan potensi diri siswa secara utuh dan mak-
simal. Karena pendidikan adalah bagaimana siswa menjadi 
lebih manusiawi dan berperikemanusiaan. 

4. Learning to Live Together 
Pilar ini merupakan penanaman kesadaran kepada 

siswa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masya-
rakat. Untuk itu, siswa harus mampu hidup bersama. Siswa 
harus ditanamkan untuk bersikap toleransi terhadap sebuah 
perbedaan. Karena Indonesia memiliki beragam etnis yang 
berbeda. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, 
terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan oleh 
sekolah. Kemampuan yang dimiliki Siswa dari hasil pem-
belajaran di kelas, dapat dijadikan sebagai bekal untuk siswa 
untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana indi-
vidu berada dan mampu menempatkan diri sesuai dengan 
perannya. Pembelajaran di sekolah harus mengarah pada 
peningkatan kualitas dan kemampuan intelektual dan 
profesional serta sikap. Karena dengan kemampuan dan 
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sikap manusia yang seperti itu akan menjadikan masyarakat 
Indonesia bermartabat di mata masyarakat dunia. 

Kualitas pembelajaran di era millennial  juga menuntut 
pendidik untuk bersikap inovatif. Pendidik sudah seharusnya 
menggunakan pengetahuannya dalam bidang studi dan 
pedagogi untuk memfasilitasi pengalaman belajar siswa agar 
mampu berpikir kritis dan inovatif. Untuk itu Undang-
undang No. 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen 
mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah “ke-
mampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Depdiknas 
(2004: 9) menyebut kompetensi ini dengan “kompetensi 
pengelolaan pembelajaran”. Kompetensi ini dapat dilihat dari 
kemampuan merencanakan program pembelajaran, ke-
mampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses 
pembelajaran, dan kemampuan melakukan penilaian. Kualitas 
pembelajaran saat ini dirasa sukar bila dikatakan sudah sangat 
baik. Karena masih ada pendidik yang belum memberikan 
contoh model berpikir kreatif dan inovatif. Masih ada 
kelompok-kelompok di dalam kelas yang membuat siswa 
belum mampu untuk hidup bersama tanpa perbedaan. 

Pembelajaran yang berkualitas untuk saat ini adalah 
pendidik melibatkan siswa tanpa diskriminasi untuk mengeks-
plorasi masalah-masalah nyata dalam masyarakat, mencari 
pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai sumber. 
Sehingga gadget yang siswa miliki dapat dijadikan sebagai 
fasilitas untuk sumber informasi digital. Pendidik mendorong 
siswa dalam melakukan refleksi terhadap pemikiran dan 
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tindakan melalui kolaborasi dengan teman lain untuk meng-
klarifikasi pemahaman dan pikirannya serta proses kreatif yang 
terjadi. Siswa diberikan kesempatan untuk memahami bagai-
mana mengembangkan pengetahuan melalui kolaborasi 
dengan orang lain, baik dalam pertemuan tatap muka maupun 
secara virtual. Di zaman teknologi saat ini, kolaborasi dapat 
dilakukan melalui skype maupun youtube. Perkembangan 
teknologi mendorong pendidik untuk terus mengevaluasi 
kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Pendidik 
sudah seharusnya menggunakan berbagai alat, media kontem-
porer untuk memaksimalkan penguasaan substansi oleh siswa 
dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 
siswa. 

Pendidik melakukan desain dan adaptasi strategi pembe-
lajaran untuk mewujudkan pengalaman belajar yang relevan 
dan mengintegrasikan sumber-sumber digital untuk memacu 
kreativitas belajar siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, 
beberapa variabel mempengaruhi kesuksesan seorang pen-
didik dalam menciptakan kualitas pembelajaran yang baik. 
Ada beberapa faktor penunjang seperti;  
1. Kemampuan Pendidik dalam Membuka Pembelajaran 

Sebagai seorang pendidik saat memasuki ruang kelas, 
sudah selayaknya pendidik mengucapkan salam pada 
semua siswa yang ada dikelas. Hal ini adalah wujud dari 
learning to do. Setelah mengucapkan salam, siswa diper-
silahkan untuk berdoa dan dilanjutkan dengan memeriksa 
kehadiran siswa. Melakukan absensi memiliki dampak 
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positif terhadap siswa seperti menumbuhkan rasa keper-
dulian di antara siswa. Setelah kegiatan tersebut selesai, 
pendidik memulai pembelajaran dengan menjelaskan 
tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. Pendidik juga 
harus mampu mengaitkan isi pembelajaran yang akan 
dibahas dengan pembelajaran terdahulu yang telah di-
pelajari siswa sebelumnya. Sehingga dapat membantu siswa 
dalam meningkatkan motivasi belajar. 

2. Kemampuan Pendidik dalam Melaksanakan Kegiatan Inti 
Pembelajaran 

Kegiatan inti memberikan pengaruh dalam mening-
katkan hasil belajar siswa. Pendidik juga harus mampu 
merangsang dan mendorong siswa aktif dalam melak-
sanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
yang ingin dicapai. Beberapa faktor yang berhubungan 
dengan kegiatan inti pembelajaran antara lain; kemampuan 
pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran, kete-
patan isi atau materi pembelajaran yang disampaikan 
pendidik dan kemampuan pendidik dalam menguasai 
kompetensi yang diajarkan. Strategi yang harus dilakukan 
pendidik adalah mendorong dan melibatkan siswa untuk 
bekerja sama dengan siswa lainnya. Hal tersebut meru-
pakan wujud dari penerapan learning live together namun 
dalam ruang lingkup kelas. Siswa juga harus didorong 
untuk mengeksplorasi dan memperluas pemahamannya 
sebagai bentuk learning to know yang diberikan oleh 
pendidik. Suasana belajar diupayakan untuk selalu menye-
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nangkan bagi siswa. Penyesuaian materi pembelajaran 
dengan kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum 
menjadi penting. Secara teoritis dan empiris isi pem-
belajaran disajikan dengan akurat dan benar. Sehingga 
pembelajaran yang dijabarkan dan dikembangkan dari 
kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum secara 
memadai. Pendidik telah menguasai dan mampu men-
demonstrasikan kompetensi yang seharusnya dikuasai siswa 
melalui contoh-contoh atau pemodelan. Kemudian pen-
didik dapat merespon pertanyaan dan komentar siswa 
secara tepat dan memadai. 

3. Kemampuan Pendidik Melakukan Penilaian Pembelajaran 
Kualitas pembelajaran juga dapat dilihat melalui hasil 

pembelajaran. Pendidik mampu mendorong siswa untuk 
mengungkapkan dan menyimpulkan apa yang telah di-
pelajari. Kemudian pendidik melakukan penilaian dengan 
alat yang sesuai dengan kompetensi dan kinerja yang jelas. 
Setelah itu pendidik memberi kesempatan pada siswa untuk 
melakukan penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman. 
Penilaian tersebut dapat melalui kuesioner. Dengan mela-
kukan penilaian terhadap proses pembelajaran, maka siswa 
akan mengetahui kemampuannya secara jelas sehingga 
siswa dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
pembelajaran. Penting bagi seorang pendidik untuk mela-
kukan penilaian, karena hasil evaluasi yang dilakukan dapat 
mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan 
tercapai. 
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4. Kemampuan Pendidik Menutup Pembelajaran 
Menutup proses pembelajaran bukan hanya menge-

luarkan pernyataan bahwa pelajaran sudah berakhir. 
Namun, untuk mengetahui kemampuan pendidik dalam 
proses penutupan pembelajaran, pendidik harus memberi-
kan umpan balik atau kesimpulan terhadap materi yang 
diajarkan. Lalu pendidik menghubungkan isi pembelajaran 
dengan isu-isu dan teknologi yang berkembang di masya-
rakat. Dan terakhir pendidik dapat memberikan tugas yang 
dapat mengembangkan masalah-masalah baru untuk 
pengembangan konsep yang sudah dikuasai siswa. Serta 
pendidik melakukan pemantapan terhadap perolehan 
belajar siswa. 

5. Faktor Penunjang 
Selain kemampuan yang dijelaskan sebelumnya, ku-

alitas pembelajaran juga tergantung pada faktor penunjang 
seperti penggunaan Bahasa secara jelas dan mudah dipa-
hami siswa. Menunjukkan sikap yang baik, santun dan 
menghargai siswa. Kemampuan mengorganisasi waktu 
yang sesuai dengan alokasi yang disediakan. Serta penting 
bagi seorang pendidik dalam berbusana dan berdandan 
yang sopan dan sesuai dengan norma yang berlaku. 

Di samping beberapa hal di atas, pendidik menunjukkan 
pengetahuan, keterampilan dan proses kerja yang mempre-
sentasikan seorang pendidik profesional dalam masyarakat 
yang digital dan global. Siswa millennial mendorong pendidik 
untuk mendemonstrasikan pemahaman tentang sistem tekno-
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logi dan kemampuan menggunakan teknologi masa kini. 
Seperti, penggunaan powerpoint yang inovatif. Template yang 
digunakan pada power point haruslah variatif dan tidak 
monoton di satu warna. Suatu studi tentang pembelajaran 
inovatif dilakukan Cumming dan Owen (2001) menyimpul-
kan bahwa mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran 
yang efektif bukan hal yang mudah, menuntut dan menyita 
waktu dan sifatnya interaktif. Namun, pendidik yang inovatif 
akan menunjukkan kreativitas yang tinggi, kemampuan yang 
baik dalam berbagai bidang, mempunyai penguasaan berbagai 
ragam strategi pembelajaran untuk mengarahkan siswa dalam 
melihat hubungan dan keutuhan dari topik-topik yang 
dibahas dan menjadikan siswa terlibat total dalam proses 
pengembangan intelektual dan sosial. 

Pada kenyataanya pendidik cenderung menitikberatkan 
terhadap ketercapaian kurikulum daripada menggunakan tek-
nik pembelajaran yang beragam dan sesuai dengan keadaan 
siswa. Karena masih ada yang berpikir bahwa pencapaian nilai 
belajar siswa masih dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu 
sekolah. Presentase kelulusan siswa suatu sekolah yang rendah 
dianggap dapat mempermalukan pendidik dan siswa. Di sisi 
lain, menurut Fang dan Clarke (2014) pendidik sekolah 
menengah mempunyai persepsi bahwa ujian dan hasil ujian 
merupakan tanggung jawab utama mereka. Oleh karena itu 
hanya sedikit yang mau berinovasi dan mencoba pendekatan 
baru dalam proses pembelajaran. 
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Berbeda dengan di Indonesia, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan sejak 2015 sudah mengambil kebijakan untuk 
tidak lagi mengaitkan nilai Ujian Akhir Nasional dengan 
kelulusan siswa. Siswa dinyatakan lulus berdasarkan hasil 
prestasinya di sekolah dan hal ini akan memberi keleluasan 
kepada pendidik untuk lebih inovatif dalam proses pem-
belajaran karena tidak lagi harus mengejar keluasan topik 
bahasan tetapi lebih kepada kedalaman substansi integratif, 
life-skills dan afektif siswa. Kualitas pembelajaran akan ter-
wujud jika ada kerjasama di antara pendidik dan siswa dalam 
proses pembelajaran. Demikian pula selama proses pem-
belajaran, pendidik diharapkan mampu menumbuhkan, 
meningkatkan dan mempertahankan motivasi belajar siswa. 

 
C. Peserta didik di era millennial 

Sebelum kita berbicara mengenai cara mewujudkan 
pembelajaran yang berkualitas, penting untuk dipahami 
mengenai objek pendididikan itu sendiri yaitu peserta didik. 
Dengan kita mengetahui bagaimana karakteristiknya maka 
akan lebih mudah dalam penentuan strategi serta terwujudnya 
pembelajaran yang efektif dan berkualitas. 

Peserta didik saat ini yang seringkali dikategorikan 
mewakili Generasi millennial (generasi Y) atau kelompok 
demografis setelah generasi X, memang cukup menjadi 
perhatian. Tingkah laku dan pola pikirnya memang sangat 
berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Hal ini terjadi 
bukan tanpa alasan, faktor kemajuan teknologi serta keter-
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bukaan akses informasi sangat berpengaruh pada karakteristik 
generasi millennial. 

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018) 
mencatat lebih dari 100 juta orang telah menggunakan 
internet dan setidaknya 30 juta diantaranya adalah anak-anak 
dan remaja di Indonesia. Hadirnya teknologi seperti smart-
phone, laptop dan tablet, mempermudah peserta didik untuk 
menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, 
dan lain-lain dengan berbagai macam tujuan. 

Ada yang menggunakan untuk menunjukan eksistensi 
diri, bersosialisasi, melakukan kegiatan jual-beli dan meng-
akses informasi. Di sisi lain memang teknologi ini memberi-
kan dampak yang positif akan tetapi bukan berarti tanpa 
resiko. Seperti halnya keterbukaan akses dan minimnya 
pengawasan membuat peserta didik dengan segala rasa 
keingintahuannya mengakses informasi yang justru ber-
konten negatif. Bahkan sering kali membuat peserta didik 
menjadi kecanduan, malas belajar, tidak sopan dan kehilangan 
identitas diri. 

Peserta didik dalam kasus seperti ini memang akan sulit 
menerima pembelajaran jika digunakan cara-cara konven-
sional. Hal ini berkaitan dengan pola hidup mereka setiap hari 
yang sudah dimanjakan oleh teknologi dimana semuanya 
serba dipermudah. Sehingga pada saat menerima pembela-
jaran dengan cara-cara konvensional kecenderungannya 
mereka akan merasa bosan, malas, dan tidak ada ketertarikan 
untuk belajar. 
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Melihat hal tersebut tidak kemudian menyatakan bahwa 
teknologi itu sangat buruk dan justru menjadi penghambat 
dalam proses pembelajaran. Akan tetapi harus dipahami bahwa 
selain dampak negatif terdapat juga dampak yang positif, 
karena jika dimanfaatkan dengan baik teknologi itu sendiri 
bisa menjadi kekuatan yang baru dalam proses pembelajaran 
bahkan bisa melebihi proses yang dilakukan dengan cara-cara 
konvensional. 

Untuk karena itu melihat kondisi peserta didik di era 
millennial seperti ini maka diperlukan inovasi pembelajaran 
yang dilakukan oleh pendidik. Sebenarnya bisa dilakukan 
berbagai macam hal untuk menciptakan inovasi, akan tetapi 
sebaiknya penerapan unsur kekinian menjadi prioritas utama 
karena di samping pembelajaran akan lebih kontekstual atau 
sesuai dengan yang terjadi saat ini, di sisi lain juga terdapat 
kesesuaian pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam 
proses pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi di kehi-
dupan sehari-hari. 

 

D. Peranan IT dalam Pembelajaran PPKn 
Perkembangan informasi dan teknologi di era millennial 

saat ini mendorong pendidik sebagai tenaga pendidik untuk 
mempelajari dan menguasai teknologi sebagai penunjang 
dalam proses pembelajaran termasuk dalam kegiatan pembe-
lajaaran PPKn. Salah satu ciri yang menonjol dari perkem-
bangan teknologi yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi di dunia pendidikan. Perkembangan yang terjadi 
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berhubungan dengan peluang untuk menyimpan, memani-
pulasi dan menyebarkan informasi dalam dunia pendidikan. 
Peranan informasi teknologi mampu untuk melakukan 
digitalisasi, memproses dan mengirimkan informasi tanpa 
ruang dan waktu. Peranan teknologi yang telah berlangsung 
menunjukkan bahwa perkembagan yang signifikan, sehingga 
perkembangan itu masih harus ditingkatkan untuk aplikasi 
dalam dunia pendidikan. Teknologi berasal dari hasil budaya 
manusia, karena semakin manusia berkembang maka semakin 
berkembang pula teknologi yang dimiliki. 

Teknologi juga berperan dalam membantu pekerjaan 
manusia seperti mempermudah kinerja pendidik dalam 
melakukan penilaian dan pembelajaran. Bahkan teknologi 
mampu meningkatkan output dari sistem kerja tersebut. Salah 
satunya dengan hadirnya e-book yang bisa diakses kapanpun 
dan dimana-pun. Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi serta penerapannya berkembang begitu pesat. 
Untuk itu hampir semua bidang kehidupan menerapkan 
teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum hadirnya in-
ternet, bimbingan belajar hanya berlangsung secara konven-
sional. Namun semenjak teknologi informasi berkembang, 
bimbingan belajar dapat dilakukan di rumah melalui internet 
seperti ruangpendidik.com, zenius, quipper video, dan lain-
lain. Saat ini juga hadir online learning di tingkat universitas, 
tidak hanya itu saat ini seluruh masyarakat bisa belajar di 
bidang apapun melalui masterclass.com ataupun di kelas official. 
Mereka menyediakan berbagai macam bidang yang bisa 
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dipilih sesuai keinginan penggunannya. Peranan teknologi 
juga memberikan pengaruh terhadap pembelajaran PPKn. 
Penggunaan internet sangat berpengaruh terhadap proses 
pembelajaran di sekolah. Siswa dapat melengkapi ilmu 
pengetahuannya, sedangkan pendidik dapat mencari bahan 
ajar yang sesuai dan inovatif. Internet juga dapat digunakan 
untuk mengajar di kelas dengan alat bantuan LCD proyektor, 
lalu siswa akan mendapatkan hal-hal baru dan akan berusaha 
mencari sendiri baik dirumah atau dimana pun tentang materi 
yang dipelajari. Pendidik juga dapat mengakses video yang 
berhubungan dengan materi pembelajaran untuk menarik 
motivasi belajar siswa.  

Peranan teknologi di dunia pendidikan adalah munculnya 
E-Learning. Penggunaan E-Learning sebagai salah satu proses 
pembelajaran dapat dilakukan dengan jarak jauh. Hal itulah 
yang dikembangkan oleh ruangpendidik.com dan start up 
lainnya. Jika ditelaah berdasarkan jenis kegiatannya, teknologi 
informasi dapat bermanfaat untuk: (1) melakukan penelitian 
dalam bentuk proses pencarian data, pengolahan data, 
sehingga hasil data dapat diperoleh dan dianalisis dengan baik 
dan bermanfaat sebagai tujuan dari suatu penelitian; (2) 
memfasilitasi perpustakaan dalam dunia digital atau yang 
sering dikenal E-Library. Siswa hanya membutuhkan akses 
internet untuk men-cari informasi dan mengakses E-Library; 
(3) penggunaan alat teknologi sebagai sarana untuk men-
jadikan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif; (4) 
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akses informasi secara online dapat dilakukan oleh peserta 
didik.  

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta 
mampu untuk menudukung keberlangsungan bangsa dan 
negara. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi 
pada mata pelajaran PPKn sebagai alat bantu untuk mem-
permudah pendidik dalam menyampaikan materi dengan 
dukungan media teknologi dan informasi. Untuk mencapai 
tujuan belajar diperlukan media pembelajaran yang tepat 
untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. 
Pendidik juga memerlukan strategi dalam proses pembelajaran 
karena pendidik berperan penting dalam menerapkan media 
pembelajaran di kelas.  

Jika teknologi dalam pembelajaran berkembang dengan 
pesat, pendidik dan siswa harus mampu dalam menggunakan 
teknologi. Karena masih ada beberapa siswa yang hanya 
mampu menggunakan media sosial dan aktif menggunakan 
handphone tetapi masih belum bisa membuat power point. Siswa 
juga harus mengenal perangkat teknologi. Selain itu menge-
nal dan memanfaatkan internet dengan baik. Wagner (1998) 
menyatakan bahwa keunggulan dari pembelajaran berbasis E-
Learning adalah untuk menyediakan respon kepada setiap 
kebutuhan individual selama yang bersangkutan memiliki 
akses terhadap internet atau koneksi. Di Indonesia, masih ada 
ketimpangan antara pemanfaatan teknologi dan ketersediaan 
alat teknologi yang ada di sekolah. Jika di perkotaan baik 



23 
 

 

 

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah 
Menengah Atas sudah mulai aktif untuk melakukan pembela-
jaran berbasis online, di daerah tertinggal jumlah pendidik 
yang mampu menggunakan komputer masih sedikit. Se-
hingga siswa memanfaatkan internet untuk bermain game 
online.  

Kenyataanya, di kota-kota besar di tanah air masih ter-
dapat calon-calon pengguna pembelajaran berbasis teknologi, 
hanya saja tenaga pendidik yang seharusnya mengarahkan 
anak didik dalam memanfaatkan informasi yang mengalir 
secara luar biasa melalui internet tetapi masih gagap teknologi. 
Sudah seharusnya universitas yang menghasilkan pendidik di 
bidang pendidikan baik itu PPKn maupun bidang ilmu 
lainnya membutuhkan pelatihan teknologi informasi dan 
komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidik dalam 
penggunaan teknologi pembelajaran. Kondisi yang harus 
dihadapi saat ini adalah kurangnya pelatihan penggunaan 
teknologi pembelajaran untuk PPKn. Karena tidak semua 
pendidik PPKn di kelas mampu memanfaatkan perangkat 
pembelajaran berbasis teknologi dengan baik. Ada di antara 
mereka masih harus terkendala dalam pembuatan powerpoint 
yang menarik. Disamping itu dibutuhkan keterampilan dan 
kompetensi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam bela-
jar.  

Media pembelajaran berperan sangat penting bagi mata 
pelajaran PPKn. Karena hampir semua siswa mudah bosan 
dalam pembelajaran PPKn. Namun, hadirnya teknologi 
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pembelajaran mempermudah siswa untuk mempelajari dan 
memahami. Gambar-gambar yang disajikan melalui power-
point serta video yang berhubungan dengan materi menjadi 
sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis dan sejelas mungkin. 
Melakukan penilaian dalam proses pembelajaran, pendidik 
PPKn biasanya memberikan masalah yang kemudian di-
diskusikan oleh siswa secara berkelompok. Dengan adanya 
smartphone, mereka melatih diri untuk meneliti atau me-
nelaah masalah melalui gadget yang dimiliki. Sehingga 
meminimalisir penggunaan gadget hanya untuk media sosial. 
Siswa juga dapat dilatih bekerja sama untuk membuat hasil 
dari diskusi melalui powerpoint. Kreatifitas mereka juga dilatih 
untuk terus inovatif dalam membangkitkan pembelajaran 
PPKn. Peran teknologi informasi di dalam pembelajaran 
PPKn juga memberikan kesempatan untuk pendidik menjadi 
fasilitator bagi kegiatan belajar siswa. Karena akses informasi 
dan materi yang mudah didapat, sehingga siswa mampu 
belajar mandiri. Hal ini membuat pendidik harus update ter-
hadap bahan ajar. Agar ketika siswa memberikan pertanyaan 
atau informasi melalui internet, pendidik mampu menjelaskan 
dengan baik. 

Tugas yang diberikan kepada siswa melalui email 
maupun facebook melatih siswa untuk memanfaatkan media 
sosial dengan cara yang baik. Sehingga efisiensi waktu untuk 
melakukan penilaian terkait tugas yang diberikan menjadi 
mudah. Kemudian, hadirnya media sosial youtube mem-
berikan kesempatan siswa untuk meningkatkan kreativitas 
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mereka melalui tugas pembuatan video. Hal ini mengarahkan 
siswa agar tidak hanya fokus dalam menggunakan handphone 
hanya untuk bermain game online tetapi melatih siswa untuk 
learning to do. Selain computer, media berbasis teknologi dapat 
melalui DVD, televisi, radio, website, dan lain lain. Karena 
pendidik tidak bisa mengawasi siswa waktu di rumah, maka 
smarthphone menjadi sumber belajar untuk di kelas. 

 

E. Pergeseran Paradigma Pembelajaran Berpusat pada 
Pendidik ke Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik 

Setelah kita menerima kehadiran teknologi dengan penuh 
semangat dan berupaya untuk mengkolaborasikannya di 
dalam proses pembelajarannya. Maka di samping itu kita perlu 
menyadari juga bahwa saat ini yang menjadi sumber pembe-
lajaran bukan hanya dari pendidik saja, karena dengan adanya 
keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses informasi, 
siapapun dia selama memiliki informasi yang valid serta akurat 
bisa dijadikan sebagai sumber pembelajaran. 

Hal semacam ini di dunia pendidikan seringkali disebut 
dengan pergeseran paradigma pembelajaran dari pembelajaran 
berpusat pada pendidik ke pembelajaran berpusat pada peserta 
didik. Pergeseran tersebut menyentuh semua aspek pembela-
jaran, yang mencakup beberapa segi berikut: pengetahuan, 
peserta didik, tujuan pendidik, hubungan, konteks, asumsi 
tentang pembelajaran, cara mendapatkan pengetahuan, epis-
temologi, dan iklim.  
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Dalam paradigma lama, pengetahuan ditransfer dari pen-
didik ke peserta didik, yang diperlakukan sebagai tabung 
kosong yang perlu diisi pengetahuan tersebut. Pendidik 
mengisi tabung tersebut dengan menuangkan pengetahuan 
yang dimilikinya. Jadi, peserta didik sangat tergantung pada 
pendidiknya. Kemudian, dari hasil transfer pengetahuan 
tersebut, pendidik menggolongkan dan memilah peserta 
didik. Dalam pembelajaran pendidik membangun hubungan 
formal atau nirpribadi dengan peserta didik dan juga 
mendorong peserta didik untuk membangun hubungan 
nirpribadi di antara mereka dalam konteks yang kompetitif 
dan individualistik. Pembelajaran sendiri diasumsikan dapat 
dilakukan oleh setiap ahli. Artinya, siapapun bisa mengajar asal 
memiliki keahlian meski tanpa pendidikan dan pelatihan 
kependidikan. Kemudian, pengetahuan diperoleh melalui 
penerapan logika-ilmiah dengan postur reduksionis dari segi 
epistomologi, terbatas pada hal-hal yang dapat ditangkap oleh 
indra kita sehingga terukur, dan pengetahuan tersebut di-
pelajari lewat hafalan. 

Iklim pembelajaran dibangun dengan menekankan ke-
taatan dan keseragaman budaya. Semua ini bergeser menjadi 
paradigma di mana peserta didik menjadi tumpuan perhatian. 
Pengetahuan tidak lagi ditransfer ke otak peserta didik, me-
lainkan diyakini bahwa pengetahuan dikonstruksi bersama-
sama oleh pendidik dan peserta didik, yang dianggap sebagai 
konstruktor aktif, penemu, dan pentransformasi pengetahuan. 
Terkait dengan hal tersebut maka strategi belajar dianggap 
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lebih penting daripada strategi mengajar dan peserta didik 
dilatih menggunakan strategi belajar agar dapat mandiri dalam 
meningkatkan keberhasilan belajarnya.  

Pendidik mengembangkan kompetensi dan bakat peserta 
didik yang berbeda-beda. Ini semua dilakukan dalam hu-
bungan transaksional pribadi antara pendidik dan peserta 
didik. Hubungan tersebut memungkinkan terjadinya nego-
siasi antara pendidik dan peserta didik dalam hal-hal penting 
yang menyangkut pembelajarannya. Selaras dengan semua ini 
konteks yang tumbuh subur adalah konteks pembelajaran 
kooperatif dan kolaboratifdan pembelajaran tim kooperatif 
dan kolaboratif baik diantara peserta didik maupun di antara 
para pendidik dan administrator. Dengan kepedulian pada 
kemandirian peserta didik dalam mengembangkan kemam-
puan dan bakatnya yang berbeda-beda, pembelajaran di-
pandang sebagai pekerjaan yang kompleks dan oleh sebab itu 
untuk menjadi pendidik, seseorang memerlukan pendidikan 
dan pelatihan kependidikan yang memadai. Pengetahuan 
diperoleh melalui naratif dengan epistemologi konstruktivis, 
yaitu peserta didik secara aktif mengonstruksi atau mem-
bangun pengetahuan dengan mengaitkan berbagai femomena 
yang diamati dan dialami dalam konteks keberagaman, peng-
hargaan pribadi, kemajemukan budaya dan kebersamaan 
(Johnson & Smith, 1991). 

Paradigma lama dilandasi asumsi John Locke bahwa 
pikiran peserta didik yang belum terlatih sama dengan kertas 
kosong yang menunggu pendidik untuk menulisinya. Asumsi 
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ini dan asumsi-asumsi lainnya telah membuat pendidik untuk 
memahami pembelajaran dari segi kegiatan-kegiatan utama 
berikut: 
1. Mentransfer pengetahuan dari pendidik ke pembelajar. Tugas 

utama pendidik adalah memberikan pengetahuan; tugas 
pembelajar adalah menerimanya. Pendidik memindahkan 
informasi yang diharapkan untuk dihafalkan dan diingat 
kembali oleh pembelajar. 

2. Mengisi tabung kosong, pasif dengan pengetahuan. Pembelajar 
tidak lebih dari penerima pasif dari pengetahuan. Pendidik 
memiliki pengetahuan yang mesti dihafalkan dan diingat-
kan kembali oleh pembelajar. 

3. Menggolongkan pembelajar dengan memutuskan siapa yang 
menerima nilai tinggi dan memilah pembelajar ke dalam 
kategori dengan pemenuhan kriteria kelulusan, yang 
meneruskan kuliah, dan yang mendapatkan pekerjaan. Hal 
ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kemampuan itu 
sudah bersifat tetap dan tak terpengaruh oleh upaya dan 
pendidikan. 

4. Melaksanakan pendidikan di dalam konteks hubungan formal 
di antara pembelajar dan antara pendidik dan pembelajar. 
Berdasarkan model Taylor tentang organisasi industrial, 
pembelajar dan pendidik dipandang sebagai bagian yang 
dapat ditukar dan diganti dalam ‘mesin pendidikan’. 

5. Memelihara struktur kelembagaan kompetitif yang di da-
lamnya pembelajar bekerja keras untuk mengungguli 
teman-teman sekelasnya dan pendidik bekerja untuk 
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mengungguli teman sejawatnya.Berasumsi bahwa siapapun 
yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dapat mengajar. 
Ini kadang-kadang disebut sebagai premis ini. Jika anda 
punya gelar doctor dalam bidang terkait, anda bisa mengajar 
tidak peduli apakah anda telah melalui pelatihan pedagogis 
atau belum. 

Pandangan dan keyakinan tentang pembelajaran telah 
berubah. Paradigma lama ditinggalkan karena telah ber-
kembang paradigma yang dilandasi oleh teori dan penelitian 
dengan aplikasi pembelajaran yang lebih jelas. Pendidik-
pendidik sekarang ini harus memikirkan pembelajaran dalam 
hal kegiatan-kegiatan utama yang diuraikan di bawah. 
1. Pembelajar mengonstruk, menemukan, mentransformasi, dan 

memperluas pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran 
(learning) adalah sesuatu yang dilakukan oleh pembelajar, 
bukan sesuatu yang dilakukan bagi pembelajar. Pembelajar 
tidak sekedar menerima pengetahuan secara pasif dari 
pendidik atau kurikulum. Mereka menggunakan informasi 
baru untuk mengaktifkan struktur kognitif yang mereka 
miliki atau mengonstruksi pengetahuan yang baru. Peran 
pendidik dalam kegiatan ini adalah untuk menciptakan 
kondisi agar pembelajar dapat mengonstruk makna dari 
bahan baru yang dipelajari dengan memrosesnya melalui 
struktur kognitif yang mereka miliki dan kemudian 
menyimpannya dalam memori jangka panjang, yang 
terbuka untuk diproses dan dikonstruksi lebih lanjut. 
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2. Upaya pendidik ditujukan untuk mengembangkan kompetensi 
dan bakat pembelajar. Dalam melakukan upaya belajar, 
pembelajar mesti diberi ilham dan bakat mereka mesti 
dikembangkan. Filosofi “mengolah dan mengembangkan” 
harus diganti dengan filosofi “memilih dan menyiangi”. 
Kompetensi dan bakat pembelajar harus dikembangkan 
dengan asumsi bahwa dengan upaya dan pendidikan, pem-
belajar mana pun dapat meningkat/berkembang. 

3. Pendidik dan pembelajar bekerja sama, membuat pendidikan 
menjadi transaksi pribadi. Seluruh pendidikan adalah proses 
sosial yang dapat terjadi hanya melalui interaksi antar 
pribadi (nyata atau tersirat). Ada aturan umum tentang 
pembelajaran: Makin besar tekanan dibebankan pada pem-
belajar untuk mencapai dan makin sulit bahan untuk 
dipelajari, makin penting untuk memberikan dukungan 
sosial dalam situasi belajar. Tantangan dan dukungan sosial 
harus seimbang jika pembelajar diharapkan mampu 
mengatasi dengan hasil gemilang tekanan yang melekat 
dalam situasi belajar. Belajar akan berhasil ketika individu 
bekerjasama untuk mengkonstruksi pemahaman dan 
pengetahuan yang sama. Pendidik harus mampu mem-
bangun hubungan positif dengan pembelajar dan mencip-
takan kondisi tempat pembelajar membangun hubungan 
untuk saling peduli dan berkomitmen satu sama lain, 
sehingga perguruan tinggi menjadi komunitas pembelajar 
yang berkomitmen dalam arti sebenarnya. 
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Berikut adalah perbedaan-perbedaan antara pembelajaran 
berpusat pada pendidik (TCL) dan pembelajaran berpusat 
pada peserta didik (SCL) dapat dilihat pada tabel di bawah: 

No TCL (Teacher Centered Learning) SCL (Student Centered Learning) 
1. Pengetahuan ditransfer dari pen-

didik ke peserta didik 
Peserta didik secara aktif mengem-
bangkan pengetahuan dan keteram-
pilan yang dipelajarinya 

2. Peserta didik menerima penge-
tahuan secara pasif 

Peserta didik secara aktif terlibat di 
dalam mengelola pengetahuan 

3. Lebih menekankan pada pengu-
asaan Materi 

Tidak hanya menekankan pada 
penguasaan materi tetapi juga dalam 
mengembangkan karakter peserta 
didik (life-long learning) 

4. Biasanya memanfaatkan media 
tunggal 

Memanfaatkan banyak media (multi-
media) 

5. Fungsi pendidik sebagai pemberi 
informasi utama dan evaluator 

Fungsi pendidik sebagai fasilitator dan 
evaluasi dilakukan bersama dengan 
peserta didik. 

6. Proses pembelajaran dan penilaian 
dilakukan secara terpisah 

Proses pembelajaran dan penilaian 
dilakukan saling berkesinambungan 
dan terintegrasi 

7. Menekankan pada jawaban yang 
benar saja 

Penekanan pada proses pengembangan 
pengetahuan. Kesalahan dinilai dapat 
menjadi salah satu sumber belajar. 

8. Sesuai untuk mengembangkan 
ilmu dalam satu disiplin saja 

Sesuai untuk pengembangan ilmu 
dengan cara pendekatan interdisipliner 

9. Iklim belajar lebih individualis dan 
Kompetitif 

Iklim yang dikembangkan lebih ber-
sifat kolaboratif, suportif dan kooperatif 
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10. Hanya peserta didik yang dianggap 
melakukan proses pembelajaran 

Peserta didik dan pendidik belajar 
bersama di dalam mengembangkan 
pengetahuan, konsep dan keteram-
pilan. 

11. Perkuliahan merupakan bagian 
terbesar dalam proses pembelajaran 

Peserta didik dapat belajar tidak hanya 
dari perkuliahan saja tetapi dapat 
menggunakan berbagai cara dan 
kegiatan 

12. Penekanan pada tuntasnya materi 
Pembelajaran 

Penekanan pada pencapaian kompe-
tensi peserta didik dan bukan tuntasnya 
materi. 

13. Penekanan pada bagaimana cara 
pendidik melakukan pembelajaran 

Penekanan pada bagaimana cara 
peserta didik dapat belajar dengan 
menggunakan berbagai bahan pelajar-
an, metode interdisipliner, penekanan 
pada problem based learning dan skill 
competency. 

Tabel  1.1 Perbedaan-perbedaan TCL dan SCL 
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BAB II 
PENGERTIAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

PEMBELAJARAN 

 

Untuk memahami media dan teknologi pembelajaran, 
diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar mengenai 
teknologi pembelajaran dan media.  Kemampuan lain juga harus 
dimiliki oleh peserta didik dalam memanfaatkan pembelajaran 
berbasis media dan teknologi yaitu kemampuan bekerja sama 
dengan peserta didik lainnya (Alessi & Trollip, 2001). Selain itu, 
pendidik juga harus mampu berinteraksi dengan peserta didik. 
Sehingga konsep materi yang dijelaskan melalui alat bantu media 
dapat memudahkan peserta didik untuk memahami.  

Palloff dan Pratt (2003) menuliskan bahwa dalam proses 
pembelajaran, instruktur harus mampu memfasilitasi dan mem-
bangun kemampuan peserta didik untuk berkolaborasi seperti; 
menciptakan suasana yang bersahabat dan membuat peserta didik 
merasa diterima, mampu dalam mengekspresikan dirinya dengan 
baik sehingga tidak menimbulkan salah persepsi atau pengertian, 
mengajar peserta didik untuk dapat berkolaborasi, mengajak 
peserta didik untuk berpartisipasi, memberikan umpan balik 
secepat mungkin, tidak dominan, menjadi model sehingga dapat 
ditiru, dan dapat menentukan batasan pada saat partisipasi 
mengarah pada hal yang tidak tepat. Untuk itu diperlukan 
konsep mendasar mengenai media dan teknologi pembelajaran.  
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A. Definisi Teknologi Pembelajaran 
Kata teknologi (technology) berasal dari bahasa Yunani 

techne yang berarti seni, kerajinan, atau keterampilan dan logia 
yang berarti kata, studi, atau tubuh ilmu pengetahuan. Secara 
etimologi, teknologi merupakan pengetahuan tentang mem-
buat sesuatu. Technology is the application of knowledge for a 
practical purpose (Spector, 2012: 5). Maksudnya, teknologi 
adalah aplikasi pengetahuan untuk suatu tujuan praktis. 
Definisi yang lebih formal diberikan oleh Galbraith dalam 
Newby dkk (2000: 9) di mana dikatakan bahwa teknologi 
adalah “the systematic application of scientific orother organized 
knowledge to practical tasks” (aplikasi sistematis dari pengeta-
huan ilmiah atau pengetahuan terorganisir lainnya untuk 
tugas-tugas praktis). 

Beberapa definisi lain tentang teknologi dapat dijabarkan 
di bawah ini: 
1. Technology is a rational discipline design to assure the mastery 

of man over physical nature, through the application scientifically 
determined laws (teknologi adalah suatu disiplin rasional 
yang didesain untuk memastikan penguasaan manusia 
terhadap alam fisik, melalui aplikasi hukum-hukum yang 
ditentukan secara ilmiah) (Simon, 1983: 173). 

2. Technology is any systematized practical knowledge, based on 
experimentation and/or scientific theory, which enhances the 
capacity of society to produce goods and services, and which is 
embodied in productive skills, organization, or machinery 
(Teknologi adalah pengetahuan praktis dan sistematis, 
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berdasarkan eksperimen dan/atau teori ilmiah, yang 
meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memproduksi 
barang dan jasa, yang diwujudkan dalam keterampilan 
produktif, organisasi, atau mesin) (Saettler, 2004: 4). 

3. The term technology when used in the teaching and learning 
contexts, refers to the application of contemporary educational 
theories and tools to design environments to carry out reliable 
and effective modes of teaching and learning (Ketika diguna-
kan dalam konteks pembelajaran, istilah teknologi menga-
cu pada penerapan teori-teori pendidikan kontemporer dan 
alat-alat untuk mendesain lingkungan untuk melaksanakan 
pembelajaran dengan cara yang handal dan efektif 
(Cheung, 2003: 525). 

4. Technology is concerned with designing aids and tools to perfect 
the mind (Teknologi berhubungan dengan mendesain alat 
bantu dan peralatan untuk mewujudkan pikiran) (Siemens 
dan Tittenberger, 2009: 14). 

Berdasarkan definisi yang diberikan di atas, terdapat tiga 
aspek utama yang harus dipahami lebih jauh dari makna 
teknologi, yakni (1) aplikasi pengetahuan, (2) tujuan praktis, 
dan (3) dinamika perubahan.  

Pertama, aplikasi pengetahuan maksudnya membuat 
sesuatu yang abstrak menjadi konkrit. Salah satu cara untuk 
membuat sesuatu jadi konkrit adalah dengan jalan mematen-
kan seperti dilakukan banyak orang melalui pengembangan 
model. Jika definisi teknologi ini yang digunakan, maka 
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semua upaya untuk mematenkan hasil karya merupakan salah 
satu bagian kajian teknologi pembelajaran. 

Kedua, tujuan praktis merujuk pada berbagai jenis ilmu 
pengetahuan dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. 
Pengembangan ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan 
aspek kebermanfaatan bagi semua orang. Artinya, tujuan 
praktis mengandung arti manfaat etis yang dirasakan oleh 
masyarakat dari hasil aplikasi pengetahuan itu. Tentu saja, 
tujuan praktis dari aplikasi pengetahuan bukan saja bertujuan 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, melain-
kan juga manfaat etis yang dirasakan oleh makhluk lainnya. 
Di sinilah diperlukan pendidikan atau pembelajaran yang akan 
dibahas kemudian. 

Ketiga, dinamika perubahan yang diakibatkan oleh ada-
nya penerapan dan tujuan menerapkan ilmu pengetahuan. 
Perubahan teknologi menyebabkan perubahan manusianya 
baik dari segi pengetahuan, sikap, dan perilaku maupun dari 
segi budaya teknologi yang dianut. 

Selanjutnya, istilah pembelajaran (instruction) dipandang 
sebagai anything that is done purposely to facilitate learning 
(Reigeluth, 2009: 6). Pembelajaran adalah sesuatu yang di-
lakukan dengan sengaja untuk memfasilitasi belajar. Instruction 
refers to the deliberate arrangement of learning conditions to 
promote the attainment of some intended goal (Driscoll, 2000: 
345). Maksudnya, pembelajaran merujuk pada pengaturan 
kondisi belajar yang di sengaja untuk mendukung pencapaian 
tujuan yang diinginkan. Dengan bahasa yang hampir sama, 
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Smith dan Ragan (2005: 4) juga mengatakan bahwa instruction 
is the intentional facilitation of learning toward indentified learning 
goals (pembelajaran adalah fasilitasi belajar dengan sengaja 
menuju tujuan belajar yang dinginkan). Dari ketiga definisi 
tersebut diperoleh pemahaman bahwa pembelajaran merujuk 
pada upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk memfasili-
tasi belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara 
itu di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
No. 20 Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah “proses 
interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran sebagai proses 
belajar yang dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan 
kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 
berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan meng-
kontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 
penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

Setelah kita mengetahui pengertian teknologi dan pem-
belajaran secara utuh kemudian berkaitan dengan pengertian 
teknologi pembelajaran itu sendiri diartikan sebagai sesuatu 
yang lahir akibat dari revolusi komunikasi yang dapat di-
gunakan untuk keperluan pembelajaran di samping pendidik, 
buku teks, dan papan tulis. Bagian yang membentuk tek-
nologi pembelajaran adalah televisi, film, OHP, komputer dan 
bagian perangkat keras maupun lunak lainnya. Sehingga 
secara umum teknologi pembelajaran merupakan usaha 
sistematis dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi 
keseluruhan proses belajar untuk suatu tujuan pembelajaran 
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khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar 
dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi 
sumber manusia dan non manusia agar belajar dapat ber-
langsung efektif.  

Patut diketahui bahwa segi sistem pendidikan, kedudukan 
teknologi pembelajaran sangat berfungsi untuk memperkuat 
pengembangan kurikulum terutama dalam desain dan 
pengembangan. Sedangkan untuk implementasinya, terdapat 
sebuah asumsi bahwa kurikulum berkaitan dengan “apa”, 
sedangkan teknologi pembelajaran mengkaji tentang “ba-
gaimana”. Sehingga suatu tujuan pembelajaran yang ingin 
dikembangkan, materi apa yang akan dijadikan sebagai bahan 
ajar dan bagaimana cara mengembangkan materi melalui 
teknologi pembelajaran. Sehingga alur dari pengembangan 
kurikulum haruslah jelas. Dalam kaitannya dengan pembe-
lajaran, teknologi pendidikan memperkuat dalam merekayasa 
berbagai cara dan teknik dari mulai tahap desain, pengem-
bangan, pemanfaatan berbagai sumber belajar, implementasi, 
dan penilaian program dan hasil belajar atau dalam kata lain 
teknologi pembelajaran merupakan sebuah teori dan praktek 
dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta 
evaluasi proses dan sumber untuk belajar.  

 

B. Sejarah Teknologi Pembelajaran 
Menurut Iskandar Alisyahbana (1980) “Teknologi telah 

dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu, karena do-
rongan untuk hidup yang lebih nyaman, dan lebih sejah-
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tera”. Secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan 
tentang cara. Sedangkan mengenai pembelajaran, pembela-
jaran telah berlangsung sejak awal peradaban dan budaya 
manusia. Jika kita berpegangan kepada konsep teknologi 
sebagai cara dan pendidikan telah berlangsung sejak pera-
daban manusia, maka awal tumbuhnya teknologi pembe-
lajaran dapat dikatakan telah ada sejak dahulu, dimana orang 
tua mendidik anaknya dengan cara memberi pengalaman 
serta memanfaatkan lingkungannya. Saettler berpendapat 
bahwa “sumber tumbuhnya teknologi pembelajaran dapat 
ditelusuri sampai dengan kaum sufi, dengan cara mereka 
menjajakan pengetahuannya”. (Yusuf hadi Miarso, 2009:133) 

Beberapa para ahli menjelaskan beberapa masa sejarah 
teknologi pembelajaran, diantaranya: 
1. Metode Kaum Sufi 

Perkembangan dari berbagai metode pengajaran me-
rupakan tanda lahirnya teknologi pengajaran yang dikenal 
saat ini. Beberapa pendidik pada masa lampau, yaitu 
golongan Sufi di Yunani, para ahli pendidikan memandang 
kaum Sufi merupakan kaum teknologi pengajaran yang 
pertama. Mereka menyampaikan pelajaran dengan ber-
bagai cara dan teknik, mula-mula mereka menyampaikan 
bahan pelajaran yang telah disampaikan secara matang, 
kemudian mereka melanjutkan dengan perdebatan yang 
dilakukan dengan secara bebas, pada saat itulah proses 
kegiatan belajar itu berlangsung. Kemudian jika ada minat 
dari mayarakat untuk belajar, akan dibuat kontrak dan 
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untuk kemudian menjadi sistem tutor. Pandangan ajaran 
kaum Sufi tersebut di atas didasarkan atas; Bahwa manusia 
itu berkembang secara evolusi. Seorang dapat berkembang 
dengan teratur tahap demi tahap menuju kepada peradaban 
yang lebih tinggi. Melalui teknologilah pembelajaran dapat 
diarahkan secara efektif. Bahwa proses evaluasi itu 
berlagsung terus, terutama aspek-aspek moral dan hukum. 
Sejarah dipandang sebagai gerak perkembangan yang 
bersifat evolusi berkelanjutan. Demokrasi dan persamaan 
sebagai sikap masyarakat merupakan kaidah umum. Bahwa 
asas teori pengetahuan bersifat progresif, pragmatis, empiris 
dan behavioristik. Gagasan kaum Sufi ini cukup banyak 
mempengaruhi kurikulum di Eropa, misalnya penggunaan 
retorika, dialektika, dan grammar sebagai materi utama 
dalam quadrivium dan trivium. 

2. Metode Socrates 
Bentuk pengajaran lebih ke dalam bentuk berfilsafat, 

metode yang dipakai disebut dengan Maieutik atau meng-
uraikan, yang sekarang dikenal dengan nama metode 
inkuiri. Pelaksanaannya berlangung dengan cara “take and 
give of conversation”. Dengan cara memberikan pertanyaan 
yang mengarah kepada suatu masalah tertentu. Pada dasar-
nya Socrates mengajarkan tentang mencari pengertian, 
yaitu suatu bentuk tetap dari sesuatu. 

3. Metode Abelard 
Metode Abelard ini berlangsung pada masa peme-

rintahan Karel Agung di Eropa. Metode yang di pakai 
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bertujuan untuk membentuk kelompok pro dan kontra 
terhadap suatu materi. Pendidik tidak memberikan jawaban 
final tetapi siswalah yang akan menyimpulkan jawaban itu 
sendiri. Metode ini biasa disebut dengan “Sic et Non” atau 
setuju atau tidak. 

4. Metode Lancaster 
Metode Lancerter ini dalam bentuk sistem Monitoring 

yang merupakan bentuk pengajaran yang unik, meliputi 
pengorganisasian kelas, materi pelajaran sesuai dengan 
rencananya yang meningkat dan dikelola secara ekonomis. 
Lancaster mempelajari konstruksi kelas khusus yang dapat 
mendayagunakan secara efektif penggunaan media penga-
jaran dan pengelompokan siswa. Dalam sistem pengajaran 
Lacaster, pemakaian media pengajaran masih sederhana. 
Seperti penggunaan pasir dalam melatih siswa menulis. 

5. Metode Pestalozi 
Pengamatan pada alam merupakan landasan utama 

dari proses daktiknya. Pengetahuan bermula dari adanya 
pengamatan, dan pengamatan menimbulkan pengertian, 
selanjutnya pengertian yang baru itu menimbulkan pe-
ngertian yang selanjutnya pengertiaan tersebut bergabung 
dengan yang lama untuk menjadi sebuah pengetahuan. 
Dan dapat dikatakan bahwa perintisan ke arah pendaya-
gunaan perangkat keras atau hardware sebenarnya telah 
dimulai pada masa Pestazoli ini, seperti penciptaan papan 
aritmatik yang terbagi dalam kotak kotak yang di setiap 
kotaknya diberi garis-garis yang secara keseluruhan 
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berjumlah 100 kotak kecil. Selain itu Pestalozi juga 
menciptakan stylabaries untuk melatih siswanya dalam 
mempelajari angka, bentuk, posisi dan warna desain. 

6. Metode Froebel 
Metode Froebel didasarkan kepada metodologi dan 

pandangan filsafatnya yang intinya mengatakan bahwa 
pendidikan masa kanak-kanak merupakan hal paling 
penting untuk keseluruhan kehidupannya. Karena itulah 
Froebel mendirikan Kindergarten atau yang lebih dikenal 
dengan Taman Kanak–kanak. Metode pengajaran Kinder-
gasten dari Froebel meliputi kegiatan berikuti: Bermain 
dan bernyanyi, Membentuk dengan melakukan kegiatan, 
Grift dan Occupation. 

7. Metode Friedrich Herbart 
Praktek pendidikan Herbert terlihat adanya pengaruh 

Freobert terutama pada aspek pengembangan moral se-
bagai tujuan utama pendidikan. Metode instruksionalnya 
didasarkan kepada ilmu jiwa yang sistematis. Dengan 
demikian siswa secara pikologis dibentuk oleh gagasan 
yang datang dari luar.  

 

C. Perkembangan Teknologi Pembelajaran 
Teknologi pembelajaran sebagai suatu disiplin keilmuan, 

pada awalnya berkembang sebagai bidang kajian di Amerika 
Serikat. Meskipun demikian menurut beberapa penulis 
Amerika Serikat diakui bahwa para pendahulu atau nenek 



43 
 

 

 

moyang teknologi pembelajaran kebanyakan berasal dari luar 
Amerika Serikat. (Yusufhadi Miarso, 2009: 133). 

Gerakan untuk mengembangkan teknologi pembelajaran 
sebagai bidang kajian di Amerika Serikat dimotori oleh James 
D. Finn (1915-1969), Finn dianggap sebagai bapak teknologi 
pembelajaran. Menurut Finn, “tahun 1920-an adalah awal 
perkembangan teknologi pembelajaran”. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat dari definisi tekno-
logi pembelajaran. Namun usaha untuk merumuskan definisi 
teknologi pembelajaran secara terorganisasi dimulai pada 
tahun 1960. Istilah dan definisi formal yang pertama yang 
ber-hubungan dengan teknologi pembelajaran pada saat itu 
(tahun 1920-an) adalah pengajaran visual, artinya mengajar 
dengan menggunakan alat bantu visual yang terdiri dari 
gambar, model, objek, atau alat-alat yang dipakai untuk 
menyajikan pengalaman konkret melalui visualisasi kepada 
siswa.  

Secara aksplisit Saettler menganggap bahwa Komensky 
merupakan pionir teknologi pembelajaran dengan pendapat 
perlunya visualisasi pengajaran. Demikian juga dengan 
Rousseau, Pestalozzi, Froebel yang menekankan perlunya 
rangsangan indra untuk meningkatkan efektivitas belajar. 
Kelemahan pengajaran visual ini adalah karena hanya mengu-
tamakan bahan itu sendiri dan kurang memperhatikan desain, 
pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelolaan bahan 
itu. Dengan timbulnya rekaman suara dan film bersuara, 
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pengajaran visual diperluas dengan menambah suara sehingga 
berkembang menjadi pengajaran audiovisual.  

Perkembangan selanjutnya adalah disusunnya konsep 
teknologi pembelajaran secara sistematis, berlangsung pada 
tahun 1963 dengan bercirikan pergeseran audiovisual ke arah 
teknologi pembelajaran. Pada masa ini mulai disusun definisi 
secara formal teknologi pembelajaran sebagaimana dinyatakan 
oleh AECT, walaupun perumusan definisinya masih kental 
dengan kandungan audiovisual communication. Formulasi 
definisi yang disusun dengan berfokus pada pemahaman 
bahwa teknologi pembelajaran adalah teori dan reorientasi 
konsep yang membedakannya dengan konsep audiovisual. 

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kandungan defi-
nisi teknologi pembelajaran memuat tiga ide utama yaitu: 
1. menggunakan konsep proses dibanding konsep produk; 
2. menggunakan istilah massage dan media instrumentation 

dibanding istilah materials dan machine; dan 
3. memperkenalkan bagian penting dari belajar dan teori 

komunikasi (Ely, 1963: 19).  
Dari kandungan definisi tersebut maka sejak tahun 1963 

terdapat pemahaman bahwa teknologi pembelajaran mempe-
roleh kontribusi konsep dari konsep komunikasi, teori belajar, 
dan teaching machine and programmed instruction. 

Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi tentang 
Teknologi Pembelajaran yang memiliki pengaruh terhadap 
perkembangan Teknologi Pembelajaran: 
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1. Definisi Commission on Instruction Technology (CIT) 
1970 “Dalam pengertian yang lebih umum, teknologi 
pembelajaran diartikan sebagai media yang lahir sebagai 
akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk 
keperluan pembelajaran di samping pendidik, buku teks, 
dan papan tulis. Bagian yang membentuk teknologi pem-
belajaran adalah televisi, film, OHP, komputer dan bagian 
perangkat keras maupun lunak lainnya. 

2. Definisi Silber 1970, “Teknologi Pembelajaran adalah pe-
ngembangan (riset, desain, produksi, evaluasi, dukungan-
pasokan, pemanfaatan) komponen sistem pembelajaran 
(pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan latar) serta 
pengelolaan usaha pengembangan (organisasi dan personal) 
secara sistematik, dengan tujuan untuk memecahkan 
masalah belajar”. 

3. Definisi MacKenzie dan Eraut 1971, “Teknologi Pen-
didikan merupakan studi sistematik mengenai cara 
bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai”. Definisi 
sebelumnya meliputi istilah, “mesin”, instrumen” atau 
“media”, sedangkan dalam definisi MacKenzie dan Eraut 
ini tidak menyebutkan perangkat lunak maupun perangkat 
keras, tetapi lebih berorientasi pada proses. 

4. Definisi AECT 1972, Pada tahun 1972, AECT berupaya 
merevisi defisini yang sudah ada (1963, 1970, 1971), 
dengan memberikan rumusan sebagai berikut: “Teknologi 
Pendidikan adalah suatu bidang yang berkepentingan 
dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha 
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sistematik dalam: identifikasi, pengembangan, pengorgani-
sasian dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar 
serta dengan pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut”. 
Definisi ini didasari semangat untuk menetapkan komu-
nikasi audio-visual sebagai suatu bidang studi. Ketentuan 
ini mengembangkan gagasan bahwa teknologi pendidikan 
merupakan suatu profesi. 

5. Definisi AECT 1977, “Teknologi pendidikan adalah proses 
kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, 
gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah, 
merancang, melaksanakan, menilai dan mengelola peme-
cahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. 
Definisi tahun 1977, AECT berusaha mengidentifikasi 
sebagai suatu teori, bidang dan profesi. Definisi sebelum-
nya, kecuali pada tahun 1963, tidak menekankan teknologi 
pendidikan sebagai suatu teori. 

6. Definisi AECT 1994, “Teknologi Pembelajaran adalah 
teori dan praktek dalam desain, pengembangan, peman-
faatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan 
sumber untuk belajar.” Meski dirumuskan dalam kalimat 
yang lebih sederhana, definisi ini sesungguhnya mengan-
dung makna yang dalam. Definisi ini berupaya semakin 
memperkokoh teknologi pembelajaran sebagai suatu 
bidang dan profesi, yang tentunya perlu didukung oleh 
landasan teori dan praktek yang kokoh. Definisi ini juga 
berusaha menyempurnakan wilayah atau kawasan bidang 
kegiatan dari teknologi pembelajaran. Di samping itu, 
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definisi ini berusaha menekankan pentingnya proses dan 
produk. 

7. Educational Technology in AECT 2004 (Educational Techno-
logy: A Definition with Commentary)“Educational technology 
is the study and ethical practice of facilitating learning and 
improving performance by creating, using, and managing 
appropriate technological processes and resources (AECT, 
2008)” 

Konsepsi dari Teknologi Pendidikan telah dan sedang 
berkembang begitu juga dengan kawasan bidang garapan-
nya. Definisi yang ada saat ini, bisa saja kemudian berubah 
namun tetap memiliki esensi yang sama atau bahkan lebih 
jelas. Berikut ini dijelaskan konsep istilah yang dipakai 
dalam definisi TP AECT 2008, yaitu: 
a. Study 

Studi diartikan sebagai kumpulan informasi dan 
analisis melalui traditional conceptions of research. Penelitian 
merupakan ujung tombak atau generator dari lahirnya 
ide-ide baru dan proses evaluatif untuk meningkatkan 
praktek. Studi juga dimaknai sebagai pemahaman teo-
ritis dari praktek teknologi pendidikan yang diperlukan 
untuk perkembangan dan perbaikan ilmu pengetahuan 
melalui penelitian dan refleksi. 

b. Ethical Practice 
Etika praktek mengacu pada standar etika praktis 

sebagaimana yang didefinisikan oleh Komite Etika 
AECT tentang apa saja yang harus dilakukan oleh 
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praktisi Teknologi Pendidikan. Definisi teknologi 
pendidikan saat ini mulai mempertimbangkan etika 
praktek sebagai sesuatu yang penting untuk mencapai 
kesuksesan, karena tanpa hal tersebut sukses adalah hal 
yang mustahil dicapai.   

c. Facilitating 
Hadir sebagai akibat adanya pergeseran paradigma 

pembelajaran yang memberikan peran dan tanggung 
jawab lebih besar kepada peserta didik sehingga peran 
teknologi pendidikan berubah menjadi pemfasilitasi. 
Memfasilitasi meliputi mendesain lingkungan belajar, 
pengorganisasian sumber belajar, dan menyediakan alat 
media untuk belajar. Kegiatan belajar dapat berlangsung 
melalui tatap muka (face to face) atau berlangsung di 
lingkungan virtual atau yang disebut sebagai distance 
learning. 

d. Learning 
Learning (pembelajaran) selain berkenaan dengan 

ingatan juga berkenaan dengan pemahaman. Tugas 
pembelajaran dapat dikategorikan berdasarkan pada 
berbagai taksonomi, dimana tujuan dari pembelajaran/ 
pendidikan adalah adanya pemahaman sebagai retensi 
pengetahuan. 

e. Improving 
Berkaitan dengan peningkatan kualitas produk 

yang menyebabkan pembelajaran lebih efektif, peru-
bahan dalam kapabilitas yang membawa dampak pada 
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aplikasi dunia nyata. Pada lingkup teknologi pendi-
dikan, untuk meningkatkan (improve) kemampuan 
mengharuskan untuk memenuhi tuntutan keefektivan 
seperti: kualitas produk sebagai hasil proses pembela-
jaran, produk pembelajaran yang efektif, dan kemam-
puan pembelajar yang dapat diaplikasikan di dunia 
nyata.  

f. Performance 
Berkaitan dengan kesanggupan peserta didik untuk 

menggunakan dan mengaplikasikan kemampuan yang 
baru didapatkannya. Selanjutnya, ide dan media (tools) 
dari teknologi pendidikan dapat membantu pendidik 
(pendidik) dan desainer pembelajaran untuk mening-
katkan performance agar dapat mengorganisasikan dan 
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. 

g. Creating, Using, Managing 
Creating (penciptaan) mengacu pada penelitian, 

teori dan praktek dalam pembuatan materi pembela-
jaran, lingkungan pembelajaran dan sistem pembela-
jaran dalam beberapa setting yang berbeda, formal dan 
nonformal. Using (pemanfaatan) mengacu pada teori 
dan praktek yang terkait dengan membawa peserta 
didik berhubungan dengan kondisi dan sumber belajar. 
Managing (pengelolaan) berkaitan dengan manajemen 
perorangan dan manajemen informasi yang mengacu 
pada masalah pengorganisasian orang-orang dan peren-
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canaan, pengendalian, penyimpanan dan pengolahan 
informasi. 

h. Appropriate 
Appropriate (tepat) digunakan untuk menjelaskan 

kata teknologi yang tepat pada proses dan sumber daya, 
yang menandakan kecocokan dan kesesuaian dengan 
tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 

i. Technological 
Teknologi mengandung arti aplikasi sistematis atau 

ilmu atau pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-
tugas praktis. Teknologi yang dimaksud dapat be-
rupa software maupun hardware yang diperlukan dalam 
proses pembelajaran. 

j. Processes 
Dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan 

yang diarahkan pada hasil yang spesifik. Teknologi pen-
didikan seringkali mengidentifikasikan proses sebagai 
aktivitas desain, pengembangan, dan menghasilkan 
sumber belajar, yang tergolong sebagai proses dalam arti 
luas dari teknologi pendidikan. 

k. Resources 
Sumber daya telah diperluas dengan inovasi tekno-

logi dan dengan pengembangan pemahaman baru 
mengenai bagaimana alat-alat teknologi dapat mem-
bantu peserta didik belajar. Sumber belajar dapat berupa 
orang, media/alat, teknologi, dan materi yang didesain 
untuk membantu pembelajar. 
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 Definisi konsep teknologi pendidikan senantiasa 
berubah dan mengalami revisi, hingga pada definisi 
AECT 2008 sebagai pedoman definisi terbaru. Tekno-
logi pendidikan dimaknai sebagai konsepsi yang lebih 
luas dibandingkan dengan teknologi pembelajaran, 
seperti makna pendidikan yang lebih luas dibandingkan 
dengan, pembelajaran. Namun hal tersebut dapat pula 
berbeda apabila dinilai dari kriteria yang berbeda. Pada 
dasarnya keduanya merupakan pendekatan menyeluruh 
untuk meningkatkan kemampuan (performance) dalam 
bidang pembelajaran maupun pelatihan (training).  

Jika kita amati isi kandungan definisi-definisi 
teknologi pembelajaran di atas, tampaknya dari waktu 
ke waktu teknologi pembelajaran mengalami proses 
“metamorfosa” menuju penyempurnaan. Yang semula 
hanya dipandang sebagai alat ke sistem yang lebih luas, 
dari hanya berorientasi pada praktek menuju ke teori 
dan praktek, dari produk menuju ke proses dan produk, 
dan akhirnya melalui perjalanan evolusionernya saat ini 
teknologi pembelajaran telah menjadi sebuah bidang 
dan profesi. 

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, 
khususnya dalam bidang pendidikan, psikologi dan 
komunikasi maka tidak mustahil ke depannya teknologi 
pembelajaran akan semakin terus berkembang dan 
memperkokoh diri menjadi suatu disiplin ilmu dan 
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profesi yang dapat lebih jauh memberikan manfaat bagi 
pencapaian efektivitas dan efisiensi pembelajaran. 

Ada tiga prinsip dasar yang perlu dijadikan acuan 
dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pem-
belajaran, yaitu: 
1. Pendekatan sistem (system approach), Prinsip pende-

katan sistem yaitu cara yang berurutan dan terarah 
dalam usaha memecahkan persoalan, artinya meman-
dang segala sesuatu sebagai sesuatu yang menyeluruh 
(komprehensif) dengan segala komponen yang saling 
terintegrasi 

2. Berorientasi pada peserta didik (learner centered), 
Prinsip berorientasi pada peserta didik, berarti bahwa 
usaha-usaha pendidikan, pembelajaran dan pelatihan 
hen-daknya memusatkan perhatiannya pada peserta 
didik. 

3. Pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan seber-
variasi mungkin (utilizing learning resources), prinsip 
pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan seber-
variasi mungkin, berarti peserta didik belajar karena 
berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara 
maksimal dan bervariasi. 
 

D. Kawasan Teknologi Pembelajaran 
Kawasan Teknologi Pembelajaran, dirumuskan berlan-

daskan lima bidang garapan dari Teknologi Pembelajaran, 
yaitu Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan 
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Penilaian. Kelima hal ini merupakan kawasan (domain) dari 
bidang Teknologi Pembelajaran. Di bawah ini akan dijelaskan 
semua landasan itu yaitu: 
1. Kawasan Desain 

Yang dimaksud dengan desain adalah proses untuk 
menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk mencip-
takan strategi dan produk. Kawasan desain bermula dari 
gerakan fisikologi pembelajaran terutama diilhami dari 
pemikiran. Kawasan desain paling tidak memiliki empat 
cakupan utama dari teori dan prakteknya yaitu (1) desain 
sistem pembelajaran, (2) desain pesan, (3) strategi pembela-
jaran, (4) karakteristik pembelajaran. 
a. Desain sistem pembelajaran adalah yang terorganisasi me-

lalui langkah-langkah penganalisaan (proses perumusan 
yang akan dipelajari), perancangan (proses penjabaran 
bagaimana mempelajarinya), pengembangan (proses pe-
nulisan dan pembuatan atau produksi bahan pelajaran), 
pelaksanaan/aplikasi pemanfaatan bahan strategi), peni-
laian (proses penentuan ketepatan pembelajaran). Agar 
dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengontrol 
semua langkah-langkah tersebut harus tuntas. 

b. Desain pesan adalah perencanaan untuk merekayasa 
bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara 
pengirim dan penerima, dengan memperhatikan prinsip 
perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Desain pesan 
berkaitan dengan hal-hal mikro seperti: bahan visual, 
urutan, halaman dan layar secara terpisah. Desain harus 



54 
 

 

 

bersifat spesifik baik tentang media maupun tugas 
belajarnya. Hal ini mengandung makna bahwa  prinsip-
prinsip desain pesan akan berbeda, bergantung dengan 
jenis medianya, apakah bersifat statis, dinamis atau kom-
binasi keduanya, (misalnya : suatu potret, film, atau 
grafik komputer). 

c. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeliksi 
serta menpendidikkan peristiwa belajar atau kegiatan 
belajar dalam suatu pembelajaran. Teori tentang strategi 
pembelajaran meliputi situasi belajar dan komponen 
belajar/mengajar. Seorang desainer menggunakan teori 
atau komponen strategi pembelajaran sebagai prinsip 
teknologi pembelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu 
strategi pembelajaran bergantung pada situasi belajar. 

d. Karakteristik peserta didik yaitu aspek latar belakang 
pengalaman peserta didik yang mempengaruhi terhadap 
efektivitas proses pembelajarannya. Karakteristik pem-
belajaran mencakup kedaan sosio-psiko-fisik pembe-
lajar. Secara fisikologis yang perlu mendapat perhatian 
dari karakteristik pembelajaran yaitu: berkaitan dengan 
kemampuannya, baik yang bersifat potensial maupun 
kecakapan nyata dan kepribadiannya seperti sikap, 
emosi, motivasi serta aspek-aspek kepribadian lainnya. 

2. Kawasan Pengembangan 
Kawasan adalah proses penterjemahan desain dalam 

bentuk fisik, didalamnya meliputi: (1) teknologi cetak, (2) 
teknologi audio visual, (3) teknologi berbasis komputer, (4) 
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teknologi terpadu. Kawasan pengembangan berakar pada 
produksi media melaui proses yang bertahun-tahun 
perubahan dalam kemampuan dalam media ini berakibat 
pada perubahan kawasan. Dalam kawasan pengembangan 
terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan 
teori yang mendorong terhadap desain pesan maupun 
strategi pembelajarannya. Pada dasarnya kawasan pengem-
bangan terjadi karena: (a) pesan yang didorong oleh isi, (b) 
strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, (c) Mema-
nifestasikan fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat 
lunak dan bahan pelajaran. 
a. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau 

menyampaikan bahan seperti: buku-buku, bahan-bahan 
visual yang statis terutama melalui percetakan meknis 
atau potografis. Teknologi ini menjadi dasar untuk pe-
ngembangan atau pemanfaatan dari kebanyakan bahan 
pelajaran lainya. Dua komponen teknologi ini adalah 
bahan teks verbal dan visual. Pengembangan kedua jenis 
bahan pelajaran sangan bergantung pada teori persepsi 
visual, teori membaca, pengolahan informasi oleh 
manusia dan teori belajar. Secara khusus, teknologi 
cetak/visual mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
(1) teks dibaca secara linier, sedangkan visual direkam 
menurut ruang; (2) keduanya biasanya memberikan 
komunikasi satu arah yang pasif; (3) keduanya ber-
bentuk visual yang statis; (4) pengembangannya sangat 
bergantung kepada prinsip-prinsip linguistik dan per-
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sepsi visual; (5) keduanya berpusat pada pembelajar; dan 
(6) informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan 
kembali oleh pemakai. 

b. Teknologi Audiovisual adalah cara untuk memproduksi 
dan menyampaikan bahan dengan menggunakan per-
alatan dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan 
audio-visual. Pembelajaran audio-visual dapat dikenal 
dengan mudah karena menggunakan perangkat keras 
dindalam proses pengajaran. Peralatan audio-visual 
memungkinkan memproyeksikan gambar hidup, pe-
mutaran kembali suara, dan penayangan visual yang 
berukuran besar. Pembelajaran Audio-visual dapat 
didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan 
yang berkaitan dengan pembelajaran yang melalui 
penglihatan dan pendengaran yang secara ekslusif tidak 
selalu harus bergantung pada pemahan simbol dan kata-
kata sejenis. 

c. Teknologi berbasis Komputer adalah cara-cara mem-
produksi dan menyampaikan bahan dengan mengguna-
kan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. 
Pada dasarnya teknologi berbasis komputer menampil-
kan informasi kepada pembelajaran melalui tayangan di 
layar monitor. Aplikasi-aplikasi komputer ini hampir 
seluruhnya dikembangkan berdasarkan teori perilaku 
dan pembelajaran terprogram, akan tetapi sekarang lebih 
banyak berlandasan pada teori kognitif. Teknologi 
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komputer baik yang berupa keras maupun lunak biasa-
nya memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1) Dapat digunakan secara acak. 
2) Dapat digunakan sesuai dengan keinginan pembela-

jaran, disamping menurut cara seperti yang diran-
cang oleh pengembanganya. 

3) Gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abs-
trak dengan menggunakan kata, symbol atau grafis. 

4) Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapakan selama 
pengembangan. 

5) Belajar dapat berpusat pada pembelajaran dengan 
tingkat interaktivitas tinggi. 

d. Teknologi Terpadu merupakan cara untuk mempro-
duksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan 
beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. 
Komputer dengan memori besar, menyediakan pemutar 
video, monitor dengan resolusi tinggi, jaringan yang 
lancar, sangat membantu terlaksananya pemanfaatan 
teknologi terpadu ini. 

Kecenderungan dan permasalahan teknologi cetak dan 
audiovisual mencakup peningkatan perhatian terhadap 
desain teks, kerumitan visual serta penggunaan isyarat 
warna (Berry dalam Seels dan Richey, 1994: 44). Kecende-
rungan dan permasalahan teknologi komputer dan terpadu 
terletak pada tantangan mendesain teknologi interaktif, 
penerapan konstruktivisme dan teori belajar sosial, sistem 
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pakar dan otomisasi peralatan pengembangan, serta aplikasi 
untuk belajar jarak jauh. 

3. Kawasan Pemanfaatan 
Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan 

sumber untuk belajar. Kawasan pemanfaatan sering terkena 
“imbas” kemajuan teknologi dan kebijakannya. Banyak 
pihak yang memiliki ide untuk memanfaatkan apa pun 
teknologi untuk dunia pendidikan. Padahal, prosedur pe-
manfaatan memerlukan rangkaian kegiatan yang panjang, 
proses yang memerlukan kerja keras dan kerja sama pihak 
terkait, pendidik, pemerintah, pelaksana di lapangan dan 
lainnya. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan 
media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, 
dan kebijakan dan regilasi. 
a. Pemanfaatan Media 

Pemanfaatan media ialah penggunaan yang sis-
tematis dari sumber untuk belajar. Proses pemanfaatan 
media merupakan proses pengambilan keputusan 
berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran, dalam 
hal ini, urutan, karakteristik peserta didik, lingkungan 
belajar merupakan beberapa aspek yang harus diperha-
tikan. 

b. Difusi Inovasi 
Difusi Inovasi adalah proses berkomunikasi melalui 

strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. 
Tujuan difusi inovasi ini adalah agar suatu medium 
dapat diterima dan digunakan dalam pembelajaran 
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sehari-hari, tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. 
Komunikasi yang mulus menjadi kunci dari suatu difusi, 
dampaknya adalah perubahan, atau penerimaan suatu 
inovasi. 

c. Implementasi dan Pelembagaan 
Implementasi adalah penggunaan bahan dan stra-

tegi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya 
bukan tersimulasikan. Pelembagaan adalah penggunaan 
secara rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran 
dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Tujuan dari 
implementasi adalah menjamin penggunaan yang benar 
oleh individu dalam oraganisasi. Tujuan dari pelem-
bagaan adalah untuk mengintregasikan inovasi dalam 
struktur dan kehidupan organisasi. 

d. Kebijakan dan Regulasi 
Kebijakan dan Regulasi adalah aturan dan tindakan 

dari masyarakat atau wakilnya yang mempengaruhi 
difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi 
pembelajaran. Kebijakan dan peraturan biasanya diham-
bat oleh permasalahan etika dan ekonomi. 

Kecenderungan dan permasalahan dalam kawasan 
pemanfaatan umumnya berkisar pada kebijakan dan 
peraturan yang mempengaruhi penggunaan, difusi, 
implementasi dan pelembagaan. Masalah lain yang berhu-
bungan dengan kawasan ini adalah bagaimana gerakan 
restrukturisasi sekolah dapat mempengaruhi penggunaan 
sumber belajar. Pertumbuhan yang pesat dari bahan dan 
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sistem berasaskan komputer telah meningkatkan resiko 
politik dan ekonomi bagi yang akan mengadakan adopsi. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan di antara-
nya adalah; sikap pembelajar terhadap teknologi, tingkat 
independensi pembelajar, dan faktor lain yang dapat 
menghambat dan mendukung media dan materi pembela-
jaran dalam konteks yang lebih luas. 

4. Kawasan Pengelolaan 
Pengelolaan adalah bagian integral dan sering dihadapi 

oleh para teknolog pendidikan. Pengelolaan meliputi pe-
ngendalian teknologi pembelajaran melalui: perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Ka-
wasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, 
program media dan layanan media. Pembaruan perpusta-
kaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli 
media sekolah. Program media sekolah ingin mengga-
bungkan bahan cetak dan non cetak sehingga timbul 
peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dan 
kurikulum. 

Dengan semakin rumitnya praktik pengelolaan dalam 
bidang teknologi pembelajaran ini, teori pengelolaan 
umum mulai diterapkan dan diadaptasi. Keberhasilan 
sistem pembelajaran jarak jauh bergantung pada penge-
lolaannya, karena lokasi yang menyebar. Dengan lahirnya 
teknologi baru dimungkinkan disedianya cara baru untuk 
mendapatkan informasi. Kerumitan Pengelolaan akan se-
makin meningkat dengan dengan membesarnya usaha 



61 
 

 

 

sebuah sekolah kecil menjadi besar (Seels dan Richey, 1994: 
54) Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pem-
belajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, peng-
koordinasian dan supervisi. Pekerjaan pengelolaan dimulai 
dari administrasi pusat media, program media, dan pela-
yanan pemanfaatan media. Pengelolaan meliputi: 
a. Pengelolaan Proyek. 

Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, moni-
toring dan pengendalian proyek desain dan pengem-
bangan suatu produk pembelajaran tertentu (Seels dan 
Richey, 1994: 55). 

b. Pengelolaan Sumber 
Pengelolaan Sumber mencakup perencanaan, pe-

mantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan 
pelayanan sumber. Biasanya mengatur bagaimana me-
manfaatkan dengan optimal sumber yang ada (Seels dan 
Richey, 1994: 55). 

c. Pengelolaan Sistem Penyampaian 
Pengelolaan Sistem Penyampaian meliputi peren-

canaan, pemantauan, pengendalian “cara bagaimana 
distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal 
tersebut merupakan suatu gabungan medium dan cara 
penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi 
pembelajaran kepada peserta didik (Ellington dan 
Harris, dalam Seels dan Richey, 1994: 56). 
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d. Pengelolaan Informasi 
Pengelolaan Informasi meliputi perencanaan, pe-

mantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengi-
riman/pemindahan atau pemrosesan informasi dalam 
rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar (Seels 
dan Richey, 1994: 56). 

5. Kawasan Penilaian 
Penilaian adalah kegiatan untuk mengkaji serta 

memperbaiki suatu produk atau program (Prawiradilaga, 
2012: 54). Perbaikan dilakukan berdasarkan masukan atau 
informasi yang diterima. Masih banyak pihak yang me-
lakukan evaluasi belajar dengan cara membandingkan 
kemampuan seorang peserta didik dengan temannya, 
seharusnya penilaian yang diharapkan adalah merujuk pada 
tujuan pembelajaran. Kawasan penilaian meliputi analisis 
masalah, pengukuran acuan patokan, dan penilaian formatif 
dan sumatif. 
a. Analisis Masalah. 

Analisis masalah Termasuk penentuan sifat dan 
parameter masalah dengan menggunakan pengumpulan 
informasi dan pengambilan keputusan strategi. Dalam 
membuat keputusan. Dengan demikian upaya evaluasi 
termasuk identifikasi kebutuhan untuk menentukan 
sejauh mana masalah dapat dikelaskan sebagai pembe-
lajaran, mengindetifikasi kendala, sumber daya, karak-
teristik peserta didik, dan menentukan tujuan dan 
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prioritas (Seels dan Glasgow dalam Seels dan Richey, 
1994: 61). 

b. Pengukuran Acuan-Patokan (Criterion-Referenced 
Measurement). 

Kriteria pengukuran penilaian melibatkan teknik 
untuk menentukan penguasaan materi pelajaran yang 
telah ditentukan sebelumnya. Kriteria referensi penilaian 
menyediakan informasi tentang penguasaan seseorang 
terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan relatif 
terhadap tujuan. Kesuksesan pada kriteria referensi pe-
nilaian sering berpedoman pada dapat melakukan suatu 
kompetensi tertentu. 

c. Penilaian Formatif dan Sumatif. 
Evaluasi Formatif melibatkan pengumpulan infor-

masi tentang kecukupan dan menggunakan informasi 
ini sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. 
Evaluasi sumatif melibatkan pengumpulan informasi 
tentang kecukupan dan menggunakan informasi ini 
untuk membuat keputusan tentang pemanfaatan. Me-
tode evaluasi sumatif dan formatif berbeda. Evaluasi 
formatif tergantung pada teknis (isi) review dan tutorial, 
uji coba kelompok kecil atau besar. Metode pengum-
pulan data biasanya informal seperti observasi, wawan-
cara dan test pendek. Evaluasi sumatif dalam bentuk lain 
membutuhkan prosedur lebih formal dan metode 
pengumpulan data. Evaluasi sumatif biasanya studi 
perbandingan kelompok dalam desain quasi eksperimen. 
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Keduanya evaluasi formatif dan sumatif membutuhkan 
pertimbangan perhatian untuk menyeimbangkan pe-
nilaian kualitatif dan kuantitatif 

Berikut ini adalah konsep kawasan teknologi 
pembelajaran jika dilihat dalam bentuk gambar: 

Gambar 2.1 Kawasan Teknologi Pembelajaran 

E. Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran 
Pemanfaatan teknologi pembelajaran adalah suatu 

penggunaan/pengaplikasian bidang ilmu pendidikan yang 
bertujuan untuk memecahkan masalah pendidikan dan mem-
fasilitasi kegiatan pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi 
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pembelajaran/teknologi pendidikan yang begitu pesat saat ini 
dan juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) maka Proses Belajar Mengajar (PBM) di 
sekolah tidak hanya bersumber pada pendidik saja tetapi sudah 
aneka sumber. Sumber belajar dapat dirancang secara khusus 
untuk digunakan bagi kepentingan pembelajaran (learning 
resources by design) tetapi sumber belajar dapat juga sebagai 
sesuatu yang tinggal dimanfaatkan karena sudah tersedia di 
lingkungan (learning resources by utilization). Kemudian, istilah 
belajar dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara 
seseorang dengan sumber belajar yang menghasilkan terjadi-
nya perubahan tingkah laku. 

Jadi belajar sangat terkait dengan sumber belajar apalagi 
dengan teknologi pembelajaran/Teknologi pendidikan yang 
salah satu definisinya (AECT, 1994) menyatakan bahwa Tek-
nologi Instruksional adalah teori dan praktek dalam men-
desain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan 
menilai proses-proses maupun sumber-sumber belajar. 
Definisi ini menegaskan adanya lima domain (kawasan) 
teknologi pembelajaran, yaitu kawasan desain, kawasan 
pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, 
dan kawasan penilaian baik untuk proses maupun sumber 
belajar. Teknologi pendidikan adalah satu bidang/disiplin 
dalam memfasilitasi belajar manusia melalui identifikasi, 
pengembangan, pengorganisasian dan pemanfaatan secara 
sistematis seluruh sumber belajar dan melalui pengelolaan 
proses kesemuanya itu. 
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Pola-Pola pemanfaatan sumber belajar: 
1. Pola pemanfaatan sumber belajar  pada tahap awal adalah 

interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber 
belajar yang berupa pendidik atau seseorang yang memang 
mempunyai pengetahuan lebih untuk disampaikan kepada 
peserta didik. Dalam hal ini, pendidik merupakan satu-
satunya sumber belajar bagi peserta didiknya. Bahkan pada 
zaman dahulu dikenal adanya kaum Sufi yang profesi atau 
pekerjaannya adalah sebagai ”penjaja ilmu pengetahuan”. 
Contoh lain dari pola pembelajaran secara langsung antara 
pendidik (pendekar silat) sebagai sumber belajar dengan 
peserta didik (mereka yang ingin belajar silat) yang pada 
umumnya banyak dijumpai di negeri Cina (Shaolin). 

2. Pola pemanfaatan sumber belajar yang kedua adalah masih 
juga tetap menggunakan pendidik tetapi fungsinya hanya 
sebagai sumber belajar utama (bukan lagi satu-satunya 
sumber belajar) karena dibantu oleh sumber belajar lainnya. 
Dalam kaitan ini, sumber belajar lainnya yang digunakan 
pendidik untuk menyajikan materi pelajaran dapat saja 
berupa media, baik yang berupa alat/fasilitas, media cetak 
(misalnya buku, modul atau handouts), media kaset audio, 
media audiovisual. Pada pola pemanfaatan sumber belajar 
tahap kedua ini, sumber belajar pendidik merupakan pihak 
yang sangat menentukan (sangat dominan) apakah dirinya 
akan memanfaatkan media atau tidak dalam membelajar-
kan peserta didiknya. Artinya, pemanfaatan media sebagai 
sumber belajar lain di luar pendidik sangat tergantung pada 
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sikap dan komitmen pendidik. Media diperlakukan pen-
didik sebagai alat bantu mengajar (teaching aids). Yang 
namanya alat bantu mengajar, tentu bisa digunakan dan 
bisa juga tidak digunakan. Manakala pendidik sebagai 
sumber belajar utama sudah “media minded”, maka 
pemanfaatan media akan dilakukan secara terencana. 

3. Pola pemanfaatan sumber belajar yang ketiga adalah bahwa 
pendidik dan media sebagai sumber belajar lainnya berbagi 
fungsi atau peran secara seimbang. Artinya, pendidik 
mempunyai fungsi/peran tertentu yang kurang lebih sama 
bobotnya dan fungsi/peran media sebagai sumber belajar 
lainnya. Ada pembagian tugas yang jelas antara pendidik 
dan media dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 
Peserta didik belajar mengenai aspek-aspek tertentu dari 
materi pelajar melalui sumber belajar pendidik dan aspek-
aspek tertentu lainnya dari sumber belajar yang berupa 
media. 

4. Pola pemanfaatan sumber belajar yang keempat adalah 
bahwa peran pendidik sudah lebih banyak dilimpahkan 
kepada media sebagai sumber belajar lain. Media sebagai 
sumber belajar lain mendapatkan peran yang lebih besar 
(lebih dominan) dibandingkan dengan peran yang 
dimainkan pendidik. Sekalipun demikian peran pendidik 
sebagai sumber belajar masih tetap dibutuhkan peserta 
didik tetapi hanya sebagai fasilitator, motivator dan pem-
berian tutorial dalam kegiatan pembelajaran. Namun 
demikian tidaklah berarti bahwa peran pendidik yang lebih 
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kecil itu membuat pendidik menjadi “kurang berarti” 
dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan peran pendidik 
menjadi lebih fokus pada pemberian bimbingan belajar 
secara individual kepada peserta didik terutama yang 
mengalami kesulitan. 

5. Pola pemanfaatan sumber belajar yang kelima adalah bah-
wa peserta didik yang sepenuhnya langsung berinteraksi 
dengan sumber belajar yang berupa media. Dalam kaitan 
ini, ada istilah yang mengatakan bahwa seseorang berhasil 
mempelajari suatu pengetahuan atau keterampilan tanpa 
mengikuti kursus atau les. Orang yang demikian ini di-
sebut belajar secara otodidak. Terlebih lagi di era kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, siapa saja 
mandiri. 

Dari berbagai jenis pola pemanfaatan sumber yang telah 
dikemukakan, yang jauh lebih penting adalah pemahaman 
tentang keterbatasan dan kelebihan baik sumber belajar yang 
berupa pendidik, maupun sumber belajar lain di luar pendidik. 
Melalui pemahaman yang demikian ini disertai dengan 
komitmen memberikan yang terbaik kepada peserta didik, 
maka seorang pendidik akan membuat Rancangan Pelaksa-
naan Pembelajaran (RPP) yang terintegrasi di mana fungsi 
atau peran dirinya tidak lagi terlalu dominan dalam kegiatan 
pembelajaran tetapi sebagian telah dilimpahkan pada sumber 
belajar lain di luar dirinya. Jika kegiatan pembelajaran yang 
diterapkan pendidik berbasis aneka sumber, maka diharapkan 
kegiatan pembelajaran pun akan dirasakan peserta didik 
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sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan belajar akan 
menjadi kegiatan yang senantiasa dirindukan peserta didik 
karena menyenangkan (learning is fun). 

Di era millennial para pendidik dituntut agar mampu 
menggunakan alat-alat yang yang dapat menunjang terwu-
judnya pembelajaran yang lebih inovatif. Dalam melaksana-
kan tugasnya, pendidik diharapkan dapat menggunakan alat 
atau bahan pendukung proses pembelajaran, dari alat yang 
sederhana sampai alat yang canggih (sesuai dengan perkem-
bangan dan tuntutan jaman). Bahkan mungkin lebih dari itu, 
pendidik diharapkan mampu mengembangkan keterampilan 
membuat media pembelajarannya sendiri. Media pembela-
jaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 
mempunyai peranan penting dalam kegiatan proses pem-
belajaran. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian 
yang harus mendapat perhatian tenaga pendidik dalam setiap 
kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu tenaga pendidik perlu 
mempelajari bagaimana menetapkan media pembelajaran agar 
dapat mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam 
proses proses pembelajaran.  

Pada kenyataannya penggunaan media pembelajaran 
yang menarik dan inovatif masih sangat terbatas dan sering 
terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain: terbatasnya 
waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari 
media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal 
ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap tenaga pendidik 
telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai 
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media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran 
yang penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang 
lebih menarik. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki 
pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 
pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendi-
dikan. Diharapkan dengan pemanfaatan sumber belajar be-
rupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan 
proses pembelajaran berlangsung lebih menarik dan menye-
nangkan serta dapat memberikan gambaran yang konkrit 
sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan 
mudah. 
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BAB III 
PENGERTIAN & JENIS-JENIS MEDIA 

PEMBELAJARAN 
 

A. Peran Media Dalam Komunikasi dan Pembelajaran 
Media adalah kata jamak dari medium, yang artinya per-

antara. Dalam proses komunikasi, media hanyalah satu dari 
empat komponen yang harus ada. Komponen yang lain, 
yaitu: sumber informasi, informasi dan penerima informasi. 
Seandainya satu dari empat komponen tersebut tidak ada, 
maka proses komunikasi tidak mungkin terjadi. Interaksi dan 
saling ketergantungan keempat komponen tersebut adalah 
seperti di bawah: 

Gambar di atas menunjukkan bahwa konsep sumber atau 
penerima informasi adalah konsep relatif. Di saat tertentu, 
seseorang dapat berperan sebagai sumber informasi, namun 
pada saat lain (atau pada saat yang sama), bisa juga menjadi 
penerima informasi. Namun tidak semua proses informasi 
berlangsung secara dua arah atau timbal balik semacam ini. 

Dalam pembelajaran (instructional), sumber informasi 
adalah pendidik, pendidik, instruktur, peserta didik, bahan 
bacaan dan sebagainya. Menurut Schramm (1977), media 

Gambar 3.1 Proses Komunikasi 
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pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan (informasi) 
yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 
Briggs (1977) mendefinisikan media pembelajaran sebagai 
sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran. 
Sedang menurut Arief S. Sadiman (1986) media pembelajaran 
adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menya-
lurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa 
sehingga proses belajar terjadi. 

Pada hakikatnya proses pembelajaran merupakan proses 
komunikasi atau penyampaian pesan dari pengantar ke pene-
rima. Pesan berupa materi pelajaran yang dituangkan ke 
dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal (kata-kata dan 
tulisan) maupun nonverbal. Pesan inilah yang akan ditangkap 
oleh peserta didik sebagai sebuah pengetahuan, keterampilan 
maupun nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan 
sehari-hari. Agar pesan tersebut tersampaikan secara efektif 
tentu membutuhkan sarana atau media yang memadai. 

Dalam kenyataannya retensi peserta didik atau daya tang-
kap peserta didik sangat dipengaruhi oleh model aktivitas 
belajar yang dilakukan pendidik. Peserta didik hanya dapat 
menyerap 5% bahan pembelajaran apabila aktivitas ceramah 
dilakukan oleh pendidik dalam membelajarkan peserta didik. 
Sedangkan apabila aktivitas belajar dilakukan dengan teman 
sebaya, daya retensi peserta didik mencapai 90%. 
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Gambar 3.2 Piramida Pembelajaran 
 
Penelitian Eyler dan Giles (dalam Widharyanto, 2003) 

membuktikan bahwa keefektifan pembelajaran dipengaruhi 
oleh media yang digunakan pendidik. Mereka menemukan 
bahwa model pembelajaran yang letaknya paling atas dalam 
kerucut, yakni pembelajaran yang hanya melibatkan simbol-
simbol verbal melalui sajian teks adalah pembelajaran yang 
menghasilkan tingkat abstraksi paling tinggi. Pembelajaran 
yang paling efektif adalah pembelajaran yang berada pada 
dasar kerucut, yakni terlibat langsung dengan pengalaman-
pengalaman belajar yang bertujuan. Tingkat abstraksi pada 
model pembelajaran ini sangat rendah sehingga memudahkan 
siswa dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan baru. 
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B. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 
Hamalik (1990) mengemukakan bahwa media pembela-

jaran yang digunakan sebagai alat bantu dalam peroses belajar 
mengajar berfungsi untuk membangkitkan keinginan dan 
minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegi-
atan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis 
terhadap siswa. Dengan demikian penggunaan media penga-
jaran dapat membawa manfaat besar terhadap keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Pentingnya media pengajaran juga dikemukakan oleh 
Sudjana (2002), bahwa dengan penggunaan media pembe-
lajaran dapat mempertinggi proses belajar mengajar siswa 
dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dpat 
mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Penggunaan 
media pembelajaran pada saat terjadinya proses belajar 
mengajar dalam kelas diharapkan dapat mempertinggi minat 
dan perhatian siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar 
yang sedang berlangsung. Hal tersebut dapat mempertinggi 
motivasi siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar. 
Selain hal tersebut dengan penggunaan media pembelajaran 
maka siswa dapat melihat secara langsung, tidak hanya dengan 
kata-kata sehingga diharapkan siswa dapat lebih mudah me-
mahami apa yang disampaikan oleh pendidik dalam kelas. 

Levie dan Lentz mengemukakan empat fungsi media 
pengajaran khususnya media visual adalah: 
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1. Fungsi atensi yaitu menarik dan mengarahkan  perhatian 
siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pengajaran yang 
berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan, 

2. Fungsi afektif yang dapat mengubah emosi dan sikap siswa, 
3. Fungsi kognitif yang memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 
yang terkandung dalam gambar, dan 

4. Kompensatoris yaitu memberikan konteks untuk me-
mahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam 
membaca dan mengorganisasikan informasi (Arsyad, 
2002). 

Dari keempat fungsi tersebut, maka dapat diketahui bah-
wa sesungguhnya penggunaan media pengajaran dapat 
meningkatkan kualitas hasil belajar mengajar yang diperoleh 
oleh siswa karena ketiga komponen kognitif, afektif dan 
psikomotorik dalam proses belajar mengajar dapat dipacu. Hal 
tersebut daat mempertinggi hasil dan prestasi belajar siswa dan 
sekaligus dapat mendukung dan mendorong siswa yang me-
miliki kemampuan yang terbatas dalam menerima informasi 
dan pesan dalam proses belajar mengajar yang berlangsung. 
Efektifitas penggunaan media terhadap proses belajar menga-
jar tersebut terjadi karena dalam proses penggunaannya siswa 
dilibatkan tidak hanya dalam benak ataupun mentalnya saja 
akan tetapi dapat memperhatikan meraba dan menyaksikan 
secara langsung informasi yang disampaikan dalam proses 
belajar mengajar tersebut. 
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Sementara itu secara umum manfaat media dalam pem-
belajaran adalah memperlancar interaksi pendidik dan siswa, 
dengan maksud membantu siswa belajar secara optimal. 
Namun demikian, secara khusus manfaat media pembelajaran 
dikemukakan oleh Kemp dan Dayton (1985), yaitu:  
1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan 

Pendidik mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka 
ragam tentang sesuatu hal. Melalui media, penafsiran yang 
beragam ini dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa 
secara seragam. 

2.  Proses pembelajaran menjadi lebih menarik Media dapat 
menyampaikan informasi yang dapat didengar (audio) dan 
dapat dilihat (visual), sehingga dapat mendeskripsikan 
prinsip, konsep, proses atau prosedur yang bersifat abstrak 
dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap.  

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif jika dipilih 
dan dirancang dengan benar, media dapat membantu 
pendidik dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara 
aktif. Tanpa media, pendidik mungkin akan cenderung 
berbicara “satu arah” kepada siswa.  

4. Jumlah waktu belajar-mengajar dapat dikurangi Sering 
kali terjadi, para pendidik banyak menghabiskan waktu 
untuk menjelaskan materi ajar. Padahal waktu yang 
dihabiskan tidak perlu sebanyak itu, jika mereka meman-
faatkan media pembelajaran dengan baik.  

5. Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan Penggunaan 
media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih 
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efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar 
secara lebih mendalam dan utuh.  

6. Proses pembelajaran dapat terjadi dimana saja dan kapan 
saja Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa 
sehingga siswa dapat belajar dimana saja dan kapan saja 
mereka mau, tanpa tergantung pada keberadaan pendi-
dik.  

7. Sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkat-
kan dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih 
menarik. Dan hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan 
apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan dan proses 
pencarian ilmu.  

8. Peran pendidik dapat berubah ke arah yang lebih positif 
dan produktif dengan media, pendidik tidak perlu 
mengulang-ulang penjelasan dan mengurangi penjelasan 
verbal (lisan), sehingga pendidik dapat memberikan per-
hatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, 
perhatian, bimbingan dan sebagainya. 
 

C. Klasifikasi Media Pembelajaran 
1. Taksonomi Media Pembelajaran 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses 
komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber 
pesan, melalui saluran atau perantara tertentu, ke penerima 
pesan. Di dalam proses belajar mengajar pesan tersebut 
berupa materi ajar yang disampaikan oleh pendidik, sedang 
saluran atau perantara yang digunakan untuk menyampai-
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kan pesan/materi ajar adalah media pembelajaran atau 
disebut juga sebagai media instruksional. Fungsi media 
pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah untuk: 
(1) memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat ver-
balistis, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya 
indera, (3) menghilangkan sikap pasif pada subjek belajar, 
(4) membangkitkan motivasi pada subjek belajar. Untuk 
mendapatkan gambaran yang agak rinci tentang macam-
macam media pembelajaran, perlu diadakan pembahasan 
seperlunya tentang taksonomi media pembelajaran. 
a. Taksonomi menurut Rudy Bretz 

Bretz (1972) mengidentifikasikan ciri utama media 
menjadi tiga unsur, yaitu unsur : suara, visual, dan gerak. 
Media visual sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu: 
gambar, garis, dan simbol, yang merupakan suatu ben-
tuk yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. 
Di samping ciri tersebut, Bretz (1972) juga membeda-
kan antara media siar (telecomunication) dan media rekam 
(recording), sehingga terdapat delapan klasifikasi media, 
yaitu: (1) media audio visual gerak, (2) media audio 
visualdiam, (3) media visual gerak, (4) media visual 
diam, (5) media semi gerak, (6) media audio, dan (7) 
media cetak. Secara lengkap dapat dilihat pada skema 
berikut ini. 

b. Hirarki Media Menurut Duncan  
Duncan menyusun taksonomi media menurut 

hirarki pemanfaatannya untuk pendidikan. Dalam hal 
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ini hirarki disusun menurut tingkat kerumitan perang-
kat media. Semakin tinggi satuan biaya, semakin umum 
sifat penggunaannya. Namun sebaliknya kemudahan 
dan keluwesan penggunaannya, semakin luas lingkup 
sasarannya. Menurut Duncan, hirarki media seperti di 
bawah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 3.3. Hirarki Media Audiovisual dari C.J. Duncan 

c. Taksonomi Media Menurut Briggs 
Taksonomi oleh Briggs lebih mengarah kepada 

karakteristik siswa, tugas instruksional, bahan dan trans-
misinya. Briggs mengidentifikasikan tiga macam media 
yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar 
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antara lain: objek, model, suara langsung, rekaman 
audio, media cetak, pelajaran terprogram, papan tulis, 
media transparansi, film bingkai, film rangkai, film 
gerak, televisi dan gambar. Matriks taksonomi media 
menurut Briggs dilukiskan seperti gambar di bawah: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.4 Taksonomi Media menurut Briggs 
d. Taksonomi Media Menurut Gagne 

Gagne membagi media menjadi tujuh macam 
pengelompokan media yang dikaitkan dengan kemam-
puan memenuhi fungsi menurut tingkatan hirarki 
belajar yang dikembangkan. Pengelompokan tersebut 
antara lain meliputi: benda untuk didemonstrasikan, 
komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar 
gerak, didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, 
gambar diam, gambar gerak, film bersuara, dan mesin 
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belajar. Ketujuh kelompok media tersebut kemudian 
dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi 
menurut tingkat hirarki belajar yang dikembangkan, 
yaitu: pelontar stimulus belajar, memberi kondisi eks-
ternal, menuntun cara berfikir, memasukalihkan ilmu, 
menilai prestasi, dan memberi umpan balik. 

e. Taksonomi Media Menurut Edling 
Menurut Edling media merupakan bagian dari 

unsur-unsur rangsangan belajar, yaitu dua unsur untuk 
pengalaman visual meliputi kodifikasi subjek audio, dan 
kodifikasi objek visual, dua unsur pengalaman belajar 
tiga dimensi, meliputi: pengalaman langsung dengan 
orang, dan pengalaman langsung dengan benda-benda 
dipandang dari banyaknya isyarat yang diperlukan, 
pengalaman subjektif, objektif, dan langsung menurut 
Edling merupakan suatu kontinum kesinambungan 
pengalaman belajar yang dapat disejajarkan dengan 
kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. 

 
D. Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran 

Sesuai dengan klasifikasinya, maka setiap media pembe-
lajaran mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Karakteristik 
tersebut dapat dilihat menurut kemampuan media pembe-
lajaran untuk membangkitkan rangsangan indera penglihatan, 
pendengaran, perabaan, pengecapan, maupun pembauan/ 
penciuman. Dari karakteristik ini, untuk memilih suatu media 
pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang pendidik 
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pada saat melakukan proses belajar mengajar, dapat disesuai-
kan dengan suatu situasi tertentu.  

Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya. Dari 
yang paling sederhana dan murah hingga yang canggih dan 
mahal. Ada yang dapat dibuat oleh pendidik sendiri dan ada 
yang diproduksi pabrik. Ada yang sudah tersedia di ling-
kungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja 
dirancang. Berbagai sudut pandang untuk menggolongkan 
jenis-jenis media. Rudy Bretz (1971) menggolongkan media 
berdasarkan tiga unsur pokok (suara, visual dan gerak): 
1. Media audio 
2. Media cetak 
3. Media visual diam 
4. Media visual gerak 
5. Media audio semi gerak 
6. Media visual semi gerak 
7. Media audio visual diam 
8. Media audio visual gerak 

Sementara itu Anderson (1976) menggolongkan menjadi 
10 media: 
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No Media Contoh 
1 audio    Kaset audio, siaran radio, CD, 

telepon 
2 Cetak buku pelajaran, modul, brosur, 

leaflet, gambar 
3 audio-cetak                         kaset audio yang dilengkapi bahan 

tertulis 
4 proyeksi visual diam     Overhead transparansi (OHT), film 

bingkai (slide) 
5 proyeksi audio visual 

diam           
film bingkai slide bersuara 

6 visual gerak                                 film bisu 
7 audio visual gerak                        film gerak bersuara, Video/VCD, 

Televisi 
8 obyek fisik                                  Benda nyata, model, spesimen 
9 Manusia dan lingkungan               pendidik, pustakawan, laboran 
10 komputer    CAI 

Tabel  3.1 Penggolongan media menurut Anderson 
 
Schramm (1985) menggolongkan media berdasarkan 

kompleksnya suara, yaitu: media kompleks (film, TV, 
Video/VCD,) dan media sederhana (slide, audio, transparansi, 
teks). Selain itu menggolongkan media berdasarkan jangkau-
annya, yaitu media masal (liputannya luas dan serentak/radio, 
televisi), media kelompok (liputannya seluas ruangan/kaset 
audio, video, OHP, slide, dan lain-lain), media individual 
(untuk perorangan/buku teks, telepon, CAI). 
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Henrich, dkk menggolongkan: 
1. Media Yang Tidak Diproyeksikan 

a. Media realia adalah benda nyata. Benda tersebut tidak 
harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat me-
lihat langsung ke obyek. Kelebihan dari media realita ini 
adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada 
siswa. Misal untuk mempelajari keanekaragaman makh-
luk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan 
organ tanaman. 

b. Model adalah benda tiruan dalam wujud tiga dimensi 
yang merupakan representasi atau pengganti dari benda 
yang sesungguhnya. Penggunaan model untuk menga-
tasi kendala tertentu sebagai pengganti realia. Misal 
untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, perna-
fasan, peredaran darah, sistem ekskresi, dan syaraf pada 
hewan. 

c. Media grafis tergolong media visual yang menyalurkan 
pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media 
grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian 
pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep 
yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui 
penjelasan verbal. Jenis-jenis media grafis adalah: 
1) Gambar / foto: paling umum digunakan 
2) Sketsa: gambar sederhana atau draft kasar yang me-

lukiskan bagian pokok tanpa detail. Dengan sketsa 
dapat menarik perhatian siswa, menghindarkan 
verbalisme, dan memperjelas pesan. 
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3) Diagram/skema: gambar sederhana yang mengguna-
kan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur 
dari obyek tertentu secara garis besar. Misal untuk 
mempelajari organisasi kehidupan dari sel samapai 
organisme. 

4) Bagan / chart : menyajikan ide atau konsep yang sulit 
sehingga lebih mudah dicerna siswa. Selain itu bagan 
mampu memberikan ringkasan butir-butir penting 
dari penyajian. Dalam bagan sering dijumpai bentuk 
grafis lain, seperti: gambar, diagram, kartun, atau 
lambang verbal. 

5) Grafik: gambar sederhana yang menggunakan garis, 
titik, simbol verbal atau bentuk tertentu yang meng-
gambarkan data kuantitatif. Misal untuk mempelajari 
pertumbuhan. 

2. Media Yang Diproyeksikan 
a. Transparansi OHP merupakan alat bantu mengajar 

tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap 
seperti biasa, pendidik dapat bertatap muka dengan 
siswa (tanpa harus membelakangi siswa). Perangkat 
media transparansi meliputi perangkat lunak (Overhead 
transparancy/OHT) dan perangkat keras (Overhead 
projector/OHP). Teknik pembuatan media transparansi, 
yaitu: 
1) Mengambil dari bahan cetak dengan teknik tertentu 
2) Membuat sendiri secara manual 
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b. Film bingkai / slide adalah film transparan yang umum-
nya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2X2 inci. 
Dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang 
terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir 
sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual 
yang dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya 
adalah biaya produksi dan peralatan lebih mahal serta 
kurang praktis. Untuk menyajikan dibutuhkan proyek-
tor slide 

3. Media Audio 
a. Radio yaitu merupakan perlengkapan elektronik yang 

dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang 
bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian 
dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-
masalah kehidupan dan sebagainya. Radio dapat digu-
nakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. 

b. Kaset-audio file yaitu yang dibahas disini khusus kaset 
audio yang sering digunakan di sekolah. Keuntungan-
nya adalah merupakan media yang ekonomis karena 
biaya pengadaan dan perawatan murah. 

4. Media Audio Visual 
a. Media video yaitu merupakan salah satu jenis media 

audio visual, selain film. Yang banyak dikembangkan 
untuk keperluan pembelajaran, biasa dikemas dalam 
bentuk VCD 

b. Media Komputer yaitu media ini memiliki semua 
kelebihan yang dimiliki oleh media lain. Selain mampu 
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menampilkan teks, gerak, suara dan gambar, komputer 
juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya 
searah. Bahkan komputer yang disambung dengan 
internet dapat memberikan keleluasaan belajar menem-
bus ruang dan waktu serta menyediakan sumber belajar 
yang hampir tanpa batas. 
 

E. Nilai Praktis Media pembelajaran 
Sebagai komponen dari sistem instruksional, media mem-

punyai nilai-nilai praktis berupa kemampuan, antara lain 
untuk: 
1. Konkritisasi konsep yang abstrak (sistem peredaran darah)  
2. Membawa pesan dari objek yang berbahaya dan sukar, 

atau tak mungkin dibawa ke dalam lingkungan belajar 
(binatang buas, letusan gunung berapi)  

3. Menampilkan objek yang terlalu besar (Candi Boro-
budur, Monas)  

4. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati oleh mata 
telanjang (bakteri, struktur logam)  

5. Mengamati gerakan yang terlalu cepat (lompat indah, 
putaran roda, yang keduanya di slow motion) 

6. Memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan 
lingkungan  

7. Memungkinkan pengamatan dan persepsi yang seragam 
bagi pengalaman belajar siswa.  

8. Membangkitkan motivasi siswa  
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9. Memberi kesan perhatian individual bagi anggota ke-
lompok belajar  

10.  Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat 
diulang maupun disimpan menurut kebutuhan. 
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BAB IV 
Hakikat Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
 

A. Pengertian PPKn 
1. Pengertian Kewarganegaraan 

Menurut bahasa, memiliki arti anggota, peserta atau 
warga dari suatu perkumpulan organisasi. Jadi, warga 
negara adalah warga atau anggota dari suatu negara. Sering 
dijumpai kata warga negara, warga desa, warga masya-
rakat, warga kota, sebagai arti anggota atau peserta. Secara 
sederhana dapat disimpulkan arti warga negara adalah 
anggota dari suatu negara. Istilah Warga Negara meru-
pakan terjemahan kata “citizien” yang memiliki makna, 
sebagai: 
a. Warga Negara 
b. Petunjuk dari sebuah kota 
c. Orang setanah air, sesama penduduk atau sesama warga 

Negara 
d. Bawahan atau kaula. 

Pada masa lalu, dipakai istilah kawula negara (misalnya 
zaman Hindia Belanda) yang menunjukan hubungan yang 
tidak sederajat dengan negara. Istilah kawula memberi arti 
bahwa warga hanya sebagai obyek atau milik negara. Seka-
rang Istilah warga negara sering digunakan untuk menun-
jukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan 
negaranya. 
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Pengertian Kewarganegaraan menurut UUD 1945 
No. 62 Tahun 1985 Tentang Kewarganegaraan adalah 
segala jenis hubungan dengan suatu negara yang menga-
kibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi 
orang yang bersangkutan. Pengertian Kewarganegaraan 
dalam arti sosiologis adalah seseorang dapat dipandang 
negara sebagai warga negaranya sebab penghayatan hidup, 
ikatan emosional dan juga tingkah laku yang dilakukan 
menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya 
menjadi anggota negara itu. Namun dari sudut pandang 
hukum orang tersebut tidak memiliki bukti ikatan hukum 
dengan negara. 

Pengertian Kewarganegaraan dalam arti formil me-
nunjukkan pada tempat Kewarganegaraannya, dalam 
sistematika hukum, masalah Kewarganegaraan berada pada 
hukum politik. Pengertian Kewarganegaraan dalam arti 
Materil menunjuk pada akibat hukum dari status Kewarga-
negaraan, yaitu hak dan kewajiban sebagai bagian dari 
warga negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan 
seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara 
khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan 
keanggotaannya yang demikian disebut warga negara. 
Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara 
yang dianggotainya. 

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan 
kebangsaan (bahasa Inggris: nationality), yang membeda-
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kannya adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikkan. 
Ada kemugkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa 
menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum 
merupakan subyek suatu negara dan berhak atas per-
lindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). 
Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa 
menjadi anggota bangsa dari suatu negara. 

2. Unsur Kewarganegaraan 
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang 

yang diakui oleh UU sebagi warga negara Republik Indo-
nesia. Kepada setiap penduduk akan diberikan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) berdasarkan Kabupaten atau (kuhusus 
DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai pendu-
duk/warga. Kepada setiap penduduk akan diberikan nomor 
identitas yang unik (Nomor Induk, NIK) apabila ia telah 
berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor peme-
rintah. Unsur yang menentukan Kewarganegaraan adalah: 
a. Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis) 
b. Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli) 

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam 
UU no.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
Indonesia.  
a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut 

telah menjadi WNI  
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan 

ibu WNI  
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c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang 
ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau 
sebaliknya  

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang 
ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewargane-
garaan atau hukum negara asal sang ayah tidak mem-
berikan kewarganegaraan kepada anak tersebut  

e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah 
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, 
dan ayahnya itu seorang WNI  

f.   Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu 
WNI  

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu 
WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai 
anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak 
tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin  

h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia 
yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarga-
negaraan ayah dan ibunya. 

i.   Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara 
Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak 
diketahui  

j.   Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia 
apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarga-
negaraan atau tidak diketahui keberadaannya 
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3. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang 
memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 
kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang 
cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 
Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006: 2). Dari 
definisi tersebut PKn mempunyai peran penting untuk 
membentuk karakter yang cerdas dan berkepribadian baik 
didalam menjadi warga negara. 

Menurut Kerr (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 
4), mengemukakan bahwa Citizenship education or civics 
education dapat didefinisikan sebagai berikut: “Citizenship or 
civics education is construed broadly to encompass the prepa-
ration of young people for their roles and responsibilities as 
citizens and in particular, the role of education (trough schooling, 
teaching, and learning) in that preparatory process” 

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan 
Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup 
proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran 
dan tanggung jawabnya sabagai warga negara, dan secara 
khusus, peran pendidikan termasuk didalamnya perse-
kolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan 
warga negara tersebut. 

Menurut Zamroni dalam Tukiran Taniredja, dkk. 
(2009: 3), Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan 
demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga 
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masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, 
melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi 
baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masya-
rakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. 
Demokrasi adalah suatu learning process yang tidak begitu 
saja meniru dan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. 
Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses 
yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang 
mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga 
yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, 
attitude, political efficacy dan political participation, serta 
kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional 
dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat 
dan bangsa. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Somantri (2001: 154) 
mengemukakan bahwa PKn merupakan usaha untuk 
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemam-
puan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga 
negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela 
negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan 
oleh bangsa dan negara. Oleh karena itu Pendidikan 
kewarganegaraan merupakan sebuah mata pelajaran yang 
memfokuskan pada pembentukan warga negara untuk 
menjadi warga negara yang cerdas dan mempunyai ka-
rakter sehingga Indonesia mempunyai generasi muda yang 
bisa bertanggung jawab sebagai warga negara yang ber-
tujuan mempunyai pemikiran yang kritis dan bertindak 
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demokratis sehingga dapat diandalkan oleh bangsa dan 
negara. 

PKn merupakan mata pelajaran yang dinamis, selalu 
berkembang mengikuti perkembangan zaman dengan 
demikian, substansi dari PKn itu sendiri dipengaruhi dari 
berbagai unsur. Berikut ini adalah beberapa unsur yang 
terkait dengan pengembangan PKn menurut Somantri 
(2001: 158) antara lain: 
a. Hubungan pengetahuan intraseptif (intraceptive know-

ledge) dengan pengetahuan ekstraseptif (extraceptive 
knowledge) atau antar agama dan ilmu. 

b. Kebudayaan Indonesia dan tujuan pendidikan nasional. 
c. Disiplin ilmu pendidikan, terutama psikologi pendi-

dikan. 
d. Disiplin   ilmu-ilmu   sosial,   khususnya   “ide   funda-

mental”   Ilmu Kewarganegaraan. 
e. Dokumen negara, khususnya Pancasila, UUD 1945 

dan perundangan negara serta sejarah perjuangan 
bangsa. 

f. Kegiatan dasar manusia. 
g. Pengertian pendidikan IPS 

Ketujuh unsur inilah yang akan mempengaruhi 
pengembangan PKn. Karena perkembangan PKn akan 
mempengaruhi pengertian PKn sebagai salah satu tujuan 
pendidikan IPS. Sehubungan dengan itu, Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai salah satu tujuan pendidikan IPS 
yang menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan 
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warga negara yang baik dan patriotik, maka batasan pe-
ngertian PKn dapat dirumuskan sebagai berikut (Somantri, 
2001:159): “Pendidikan Kewarganegaraan adalah seleksi 
dan adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarga-
negaraan, humaniora dan kegiatan dasar manusia yang 
diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah 
untuk ikut mencapai salah satu tujuan pendidikan IPS” 
Secara lebih terperinci, berikut ini beberapa faktor yang 
lebih menjelaskan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan 
menurut Somantri (2001:161) antara lain: 
a. PKn merupakan bagian atau salah satu tujuan pen-

didikan IPS, yaitu bahan pendidikannya diorganisasikan 
secara terpadu (integrated) dari berbagai disiplin ilmu 
sosial, humaniora, dokumen negara, terutama pancasila, 
UUD 1945, GBHN, dan perundangan negara, dengan 
tekanan bahan pendidikan pada hubungan warga 
negara dan bahan pendidikan yang berkenaan dengan 
bela negara. 

b. PKn adalah seleksi dan adaptasi dari berbagai disiplin 
ilmu sosial, humaniora, Pancasila, UUD 1945 dan doku-
men negara lainnya yang diorganisasikan dan disajikan 
secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. 

c. PKn dikembangkan secara ilmiah dan psikologis baik 
untuk tingkat jurusan PMPKN FPIPS maupun dikem-
bangkan untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah 
serta perpendidikan tinggi. 
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d. Dalam mengembangkan dan melaksanakan PKn, kita 
harus berpikir secara integratif, yaitu kesatuan yang utuh 
dari hubungan antara hubungan pengetahuan intraseptif 
(agama, nilai-nilai) dengan pengetahuan ekstraseptif 
(ilmu), kebudayaan indonesia, tujuan pendidikan nasio-
nal, Pancasila, UUD 1945, GBHN, filsafat pendidikan, 
psikolgi pendidikan, pengembangan kurikulum disiplin 
ilmu-ilmu sosial humaniora, kemudian dibuat program 
pendidikannya yang terdiri atas unsur: (i) tujuan pendi-
dikan, (ii) metode pendidikan, (iv) evaluasi. 

e. PKn menitikberatkan pada kemampuan dan keteram-
pilan berpikir aktif warga negara, terutama generasi 
muda dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga 
negara yang baik (good citizen) dalam suasana demokra-
tis dalam berbagai masalah kemasyarakatan (civic affairs) 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa betapa penting-
nya PKn untuk siswa sebagai generasi penerus, karena PKn 
menggiring untuk menjadikan siswa sadar akan politik, 
sikap demokratis dan sebagai mata pelajaran yang wajib 
dibelajarkan di sekolah. PKn sebagai pendidikan nilai dapat 
membantu para siswa dalam memilih system nilai yang 
dipilihnya dan mengembangkan aspek afektif yang akan 
ditampilkan dalam perilakunya. Oleh karena itu, ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelajaran PKn 
dalam rangka “nation and character building” menurut Sholeh 
(2011) yaitu: 
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a. PKn merupakan bidang kajian kewarganegaraan yang 
di topang berbagai disiplin ilmu yang releven, yaitu: 
ilmu politik, hukum, sosiologi, antopologi, psikologi 
dan disiplin ilmu lainnya yang digunakan sebagai 
landasan untuk melakukan kajian-kajian terhadap proses 
pengembangan konsep, nilai dan perilaku demokrasi 
warga negara. 

b. PKn mengembangkan daya nalar (state of mind) bagi 
para peserta didik. Pengembangan karakter bangsa 
merupakan proses pengembangan warga negara yang 
cerdas dan berdaya nalar tinggi. PKn memusatkan 
perhatiannya pada pengembangan kecerdasan warga 
negara (civic intelegence) sebagai landasan pengembangan 
nilai dan perilaku demokrasi. 

c. PKn sebagai suatu proses pencerdasan, maka pendekatan 
pembelajaran yang digunakan adalah yang lebih ins-
piratif dan partisipatif dengan menekankan pelatihan 
penggunaan logika dan penalaran. Untuk memfasilitasi 
pembelajaran PKn yang efektif dikembangkan bahan 
pelajaran yang interaktif yang dikemas dalam barbagi 
paket seperti bahan belajar tercetak, terekam, tersiar, 
elektronik, dan bahan belajar yang digali dari ling-
kungan masyarakat sebagai pengalaman langsung (hand 
of experience) 

d. Kelas PKn sebagai laboratorium demokrasi. Melalui 
PKn, pemahaman sikap dalam perilaku demokratis 
dikembangkan bukan semata-mata melalui “mengajar 
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demokrasi” (teaching democracy), tetapi melalui model 
pembelajaran yang secara langsung menerapkan cara 
hidup secara demokrasi (doing democracy). Penilaian 
bukan semata-mata dimaksudkan sebagai alat kendali 
mutu tetapi juga sebagai alat untuk memberikan ban-
tuan belajar siswa sehingga lebih dapat berhasil dimasa 
depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh termasuk 
portofolio siswa dan evaluasi diri yang lebih berbasis 
kelas. 

 
B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan pembelajaran PKn pada umumnya berisi berbagai 
tingkah laku yang diharapkan terjadi setelah proses pem-
belajaran berlangsung. Menurut Branson (1999: 7), tujuan 
civic education adalah partisipasi yang bermutu dan tanggung 
jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat 
lokal, negara bagian, dan nasional. Sedangkan tujuan pem-
belajaran PKn dalam Depdiknas (2006: 49), adalah untuk 
memberikan kompetensi sebagai berikut: 
1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menang-

gapi isu Kewarganegaraan. 
2. Berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab, serta 

bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk mem-
bentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di 
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Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa 
lain. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan 
dunia sacara langsung dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran PKn 
secara umum adalah untuk mempersiapkan generasi bangsa 
yang unggul dan berkepribadian, baik dalam tingkat ling-
kungan sosial, regional maupun global. Agar tujuan PKn 
tersebut tidak hanya bertahan sebagai slogan saja, maka tujuan 
PKn tersebut harus dirinci menjadi tujuan kurikuler 
(Somantri, 1975: 30) yang meliputi: 
1. Ilmu pengetahuan, meliputi hierarki: fakta, konsep dan 

generalisasi teori. 
2. Ketrampilan intelektual: 

a. Dari ketrampilan yang sedrhana sampai ketrampilan 
yang kompleks seperti mengingat, menafsirkan, meng-
aplikasikan, menganalisis, mengsintesiskan, dan menilai; 

b. Dari penyelidikan sampai kesimpulan yang sahih: (a) 
ketrampilan bertanya dan mengetahui masalah, (b) 
keterampilan merumuskan hipotesis, (c) ketrampilan 
mengumpulkan data, (d) ketrampilan menafsirkan dan 
menganalisis data, (e) ketrampilan menguji hipotesis, (f) 
ketrampilan merumuskan generalisasi, (g) ketrampilan 
mengkomunikasikan kesimpulan. 
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c. Sikap: nilai, kepekaan dan perasaan. Tujuan PKn ba-
nyak mengandung soal-soal afektif, karena itu tujuan 
PKn yang seperti slogan harus dapat dijabarkan. 

d. Ketrampilan sosial: tujuan umum PKn harus bisa dija-
barkan dalam ketrampilan sosial yaitu ketrampilan yang 
memberikan kemungkinan kepada siswa untuk secara 
terampil dapat melakukan dan bersikap cerdas serta 
bersahabat dalam kehidupan sehari-hari. Dufty (Numan 
Somantri, 1975:30) mengkerangkakan tujuan PKn 
dalam tujuan yang sudah agak terperinci dimaksudkan 
agar kita memperoleh bimbingan dalam merumuskan: 
(a) konsep dasar, generalisasi, konsep atau topik PKn. (b) 
tujuan intruksional, (c) konstruksi tes beserta penilaian-
nya. 

Tujuan pembelajaran PKn secara umum mempersiapkan 
generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian, baik dalam 
lingkungan lokal, regional maupun global. Sedangkan tujuan 
PKn menurut Djahiri (1994/1995: 10) adalah sebagai berikut: 
1. Secara umum. Tujuan PKn harus ajeg dan mendukung 

keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu: 
“Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan 
manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 
pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan 
dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepri-
badian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan”. 
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2. Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang 
diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 
perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap 
Tuhan Yang maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari 
berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kema-
nusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung 
kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di 
atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga 
perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi 
melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang men-
dukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 

Berdasarkan tujuan PKn di atas bahwa pada hakekatnya 
dalam setiap tujuan dibekali kemampuan peserta didik dalam 
hal tanggung jawabnya sebagai warga Negara, yaitu warga 
Negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berpikir kritis, rasional dan kreatif, berpartisipasi 
dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain. 
Sementara itu, trifungsi peran PKn seperti yang diungkapkan 
oleh Djahiri (1996: 19) adalah sebagai berikut: 
1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri 

manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berkepri-
badian Indonesia. 
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2. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek hukum 
dan melek pembangunan serta melek permasalahan diri, 
masyarakat, bangsa dan negara. 

3. Membina pembekalan siswa (substansial dan potensi diri-
nya untuk belajar lebih lanjut). 

Setelah melihat pemaparan mengenai tujuan PPKn di atas 
dapat disimpulkan bahwa fungsi Pendidikan Kewargane-
garaan adalah sebagai mata pelajaran yang mengarah pada 
terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung 
jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan tujuan 
Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk warga 
negara Indonesia agar menjadi warganegara Indonesia yang 
berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab 
serta sadar akan status, hak, kewajibannya dalam kehidupan 
yang berkembang pada saat ini.  

C. Kewarganegaraan dalam Dunia Pendidikan 
1. Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu 
bidang studi yang diajarkan di sekolah, harus mencakup 
tiga komponen. Menurut Branson (1994: 4), yaitu Civic 
Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), Civic Skills 
(keterampilan kewarganegaraan), dan Civic Disposition 
(watak kewarganegaraan). Komponen pertama, civic 
knowledge “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa 
yang seharusnya diketahui oleh warga Negara” (Branson, 
1999: 8). 
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Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-
keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau 
konsep politik, hukum dan moral. Maka dari itu, mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang 
kajian multidisipliner. Secara lebih rinci, pertama materi 
pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan ten-
tang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi 
manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga 
pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, peme-
rintahan berdasar hukum (Rule of Law) dan peradilan yang 
bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan 
norma-noma dalam masyarakat. 

Kedua, aspek kompetensi ketrampilan kewarganegara-
an atau Civic Skills yang meliputi keterampilan intelektual 
(intellectual skills) Contoh keterampilan intelektual yaitu 
keterampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, 
misalnya berdialog dengan para pejabat Negara dan 
keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehi-
dupan berbangsa dan bernegara. Contoh keterampilan 
berpartisipasi adalah keterampilan menggunakan hak dan 
kewajibannya di bidang hukum. 

Ketiga, aspek kompetensi watak atau karakter kewar-
ganegaraan atau Civic Disposition (watak-watak kewarga-
negaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan 
dimensi yang paling substantive dan esensial dalam mata 
pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat 
dipandang sebagai “muara” dari pengembangan kedua 



105 

 

 

dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, 
dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran 
ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, 
karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif.  

2. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kurikulum 2013 
Ada pandangan bahwa nomenklatur Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 
hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru ke dalam 
kebijakan Kurikulum 2013.  

Pada bagian lain, pemunculan kembali nomenklatur 
ini merupakan reaksi terhadap kondisi kebangsaan yang 
makin tidak menentu sehubungan dengan perilaku kehi-
dupan berbangsa dan bernegara yang terasa jauh dari nilai-
nilai Pancasila. Melalui program ―Empat Pilar Kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara yang diusung oleh MPR sejak 
2009, maka materi Pendidikan Pancasila dan Kewarga-
negaraan dalam Kurikulum 2013 memuat program ter-
sebut. ―Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 
meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) menjadi materi pokok Pen-
didikan Kewarganegaraan (lihat Peraturan Pemerintah RI 
No. 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77I, 77J dan 77K 
masing-masing  ayat (1) Huruf b. 

Standar Isi Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 64 
Tahun 2013) pun mempertegas Peraturan Pemerintah RI 



106 

 

 

No. 32 Tahun 2013 itu dengan memerinci unit-unit ruang 
lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk setiap 
jenjang sejak SD/MI hingga SMA/MA dan SMK/MAK. 
Namun, dalam tataran implementatif kerangka Kurikulum 
2013 nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan tidak 
secara konsisten dipakai untuk nama mata pelajaran di 
sekolah. Justru nama Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan yang dipilih. Pertanyaannya: Apalah 
arti sebuah nama? Jawabannya bisa lebih banyak, jika 
dibandingkan dengan upaya memahaminya sebagai sebuah 
program kurikuler. Apabila menilik aspek kompetensi 
(baik Kompetensi Inti maupun Kompetensi Dasar) yang 
mendasarkan kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL)  
untuk semua mata pelajaran dan jenjang satuan pendi-
dikan, di luar polemik penamaan ―Empat Pilar‖ dan 
menjadikan Pancasila sebagai salah satu ―pilar‖, maka 
Kurikulum 2013 terutama untuk Mapel Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan jelas berbeda dengan 
nomenklatur yang sama di Kurikulum 1994.  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kuriku-
lum 1994 memuat materi tafsiran pengamalan nilai-nilai 
Pancasila yang cenderung mereduksi arti penting Pancasila 
dan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Hal ini 
tampak dari model delivery system yang belum menyentuh 
aspek praksis berPancasila seorang warga negara di ruang 
publik, dengan model penataran/hafalan butir-butir nilai 
pengamalan Pancasila dalam P4. Hal lainnya ialah, kajian 
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Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 
menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter 
tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewar-
ganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kom-
petensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan 
Keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi 
tanggung jawab semua mata pelajaran.   

Aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewar-
ganegaraan Kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan 
pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran. 
Ini meyakinkan penulis bahwa semangat keilmuan kajian 
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 
dilestarikan dalam Kurikulum 2013, di mana basis keilmu-
an yang menjadi kajian pokok Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan haruslah jelas dan tegas batas-batas 
disiplinnya. Ini berdampak kepada pengakuan profesi 
pendidik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
yakni tidak setiap orang akan mudah mengajarkan materi 
pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jika 
bukan lulusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan LPTK.  

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengikuti 
Gerhard Himmelmann (2013), mengubah paradigma Pen-
didikan Kewarganegaraan yang semula berfokus kepada 
program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarga-
negaraan menjadi pendekatan yang menekankan sikap-
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sikap personal-individual, moral dan perilaku sosial seba-
gaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara 
dalam kehidupan bersama‖ yang menghargai hak-hak asasi 
manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik.  

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui 
konsepsi 5 M‖, memungkinkan perubahan paradigma 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
dari pembelajaran pasif‖ dan afirmatif kepada pembelajaran 
aktif, kooperatif, dan kritis. Pembentukan karakter warga 
negara tidak cukup menjadi ―baik yang ditandai oleh 
sikap loyal dan kepatuhan terhadap kekuasaan pemerintah, 
tetapi siswa dihantarkan kepada pengalaman-pengalaman 
dan praktik konsep-konsep kehidupan berbangsa dan 
bernegara dalam ruang kelas dan luar kelas. Dari sudut 
pandang ini, maka pendidik PKn dan Prodi Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarga-
negaraan LPTK berperan penting untuk menerjemahkan 
semangat paradigma baru dalam Kurikulum 2013. 

3. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah 
Sebagai mata pelajaran di sekolah, pendidikan Ke-

warganegaraan telah mengalami perkembangan yang 
fluktuatif, baik dalam kemasan maupun subtansinya. 
Pendidikan Kewarganegaraan dijelaskan dalam Depdiknas 
(2006:49), Pendidikan kewarganegaraan adalah mata 
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 
negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-
hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia 
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yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh 
Pancasila dan UUD 1945. Lebih lanjut Somantri (2001: 
154) menyatakan bahwa: “PKn merupakan usaha untuk 
membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemam-
puan dasar yang berkenan dengan hubungan antar warga 
negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela 
negara menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh 
bangsa dan negara”. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu 
mata pelajaran yang dapat membentuk diri yang beragam 
dari segi agama, sosio-kultural dan bahasa untuk menjadi 
warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang 
dilandasi oleh UUD 1945 (Sudjana, 2003). Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang secara umum 
bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga 
negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan 
keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan me-
mungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan ber-
tanggungjawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara (Sudjatmiko, 2008). 

Kurikulum Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
sejak awal kemerdekaan pada tahun 1946 sampai era 
reformasi atau masa sekarang: 
a. Tahun 1957 

Pada tahun ini mulai diperkenalkan mata pelajaran 
Kewarganegaraan. Isi pokok materinya meliputi cara 
memperoleh kewarganegaraan serta hak dan kewajiban 
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warga negara. Selain mata pelajaran Kewarganegaraan 
juga diperkenalkan mata pelajaran Tata Negara dan 
Tata Hukum. 

b. Tahun 1959 
Pada tahun ini ini muncul mata pelajaran CIVICS 

yang isinya meliputi sejarah nasional, sejarah proklamasi, 
Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, pidato-pidato 
kewarganegaraan presiden, serta pembinaan persatuan 
dan kesatuan bangsa. 

c. Tahun 1962 
Pada tahun ini telah terjadi pergantian mata pela-

jaran CIVICS menjadi Kewargaan Negara. Penggantian 
ini atas usul menteri kehakiman pada masa itu, yaitu Dr. 
Saharjo, SH. Menurut beliau penggantian ini bertujuan 
untuk membentuk warga negara yang baik. Materi 
yang diberikan menurut keputusan menteri P dan K no. 
31/1967 meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, Tap MPR, dan pengetahuan PBB. 

d. Tahun 1968 
Pada tahun ini keluar kurikulum 1968 sehingga 

istilah Kewargaan Negara secara tidak resmi diganti 
menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pokok-
nya di Sekolah Dasar yaitu: 
1) Pengetahuan kewarganegaraan 
2) Sejarah Indonesia 
3) Ilmu bumi Sekolah Pendidikan Pendidik 
4) Sejarah Indonesia 
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5) Undang-Undang Dasar 1945 
6) Kemasyarakatan 
7) Hak Asasi Manusia (HAM) 

e. Tahun 1973 
Pada tahun ini Badan Pengembangan Pendidikan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bidang PKn 
menetapkan 8 tujuan kurikuler, yaitu: 
1) Hak dan kewajiban warga negara 
2) Hubungan luar negeri dan pengetahuan Internasi-

onal 
3) Persatuan dan kesatuan bangsa 
4) Pemerintahan demokrasi Indonesia 
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
6) Pembangunan sosial ekonomi 
7) Pendidikan kependudukan 
8) Keamanan dan ketertiban masyarakat 

f. Tahun 1975 
Pada Kurikulum tahun 1975 istilah Pendidikan 

Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral 
Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila 
sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan 
dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. 
MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan 
mata pelajaran wajib untuk Taman Kanak-Kanak 
sampai Perpendidikan Tinggi. Mata pelajaran PMP ini 
terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai 



112 

 

 

dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya 
merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 
(Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976). Pendidikan Moral 
Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada value 
inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan 
UUD 1945 (Winataputra dan Budimansyah, 2007). 

g. Tahun 1994 
Pada tahun ini mata pelajaran PMP diganti menjadi 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewargane-
garaan (PPKn). Dengan berlakunya Undang-Undang 
No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendi-
dikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, 
sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis 
dan jenjang pendidikan (Pasal 39). Kurikulum Pen-
didikan Dasar tahun 1994 mengakomodasikan misi baru 
pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata 
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, 
Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi 
pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir 
nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan 
dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan 
menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of 
concept development (Taba, 1967). Pendekatan ini 
mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran 
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nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta 
catur wulan dalam setiap kelas. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
pada masa ini karakteristiknya didominasi oleh proses 
value incucation dan knowledge dissemination. Hal tersebut 
dapat lihat dari materi pembelajarannya yang dikem-
bangkan berdasarkan butir-butir setiap sila Pancasila. 
Tujuan pembelajarannya pun diarahkan untuk mena-
namkan sikap dan perilaku yang beradasarkan nilai-nilai 
Pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan 
dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan 
meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam 
berperilaku sehari-hari (Winataputra dan Budimansyah, 
2007). Sedangkan dalam kurikulum 1994 ruang lingkup 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
meliputi: 
1) Nilai moral dan norma bangsa Indonesia serta peri-

laku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai-
mana dimaksud dalam Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila. 

2) Kehidupan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan di negara Republik Indo-
nesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Sedangkan luas liputan, kedalaman dan tingkat 
kesukaran materi pelajaran sesuai dengan tingkat 
perkembangan belajar siswa pada satuan pendidikan. 
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h. Tahun 2004 
Dengan dberlakukannya Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan 
kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum 
Berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan berubah nama menjadi 
Kewarganegaraan. 

i.  Tahun 2006 
Pada tahun ini keluar kurikulum baru yang ber-

nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
muncul mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
(PKn) menggantikan Kewarganegaraan dan PPKn. 
Berdasarkan Pemendiknas No. 22 tahun 2006, ruang 
lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
untuk Pendidikan Dasar dan Menengah secara umum  
meliputi aspek-aspek sebagai berikut, 
1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
2) Norma, Hukum dan Peraturan 
3) Hak Asasi Manusia 
4) Kebutuhan Warga Negara 
5) Konstitusi Negara 
6) Kekuasaan dan Politik 
7) Pancasila 
8) Globalisasi 

j.  Kurikulum tahun 2013 
Pada tahun 2013/2014 Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan memberlakukan Kurikulum 2013 yang 
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menrupakan pengembangan 2006. Menurut pasal 1 ayat 
19 UU sistem peraturan Nasional No. 23 Tahun 2013. 
Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk 
mempersiapkan iman Indonesia supaya memiliki ke-
mampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang 
beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta 
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. 

Penataan ulang PKN menjadi PPKN pada 
kurikulum 2013: 
1) Memperkuat nilai norma dan moral pancasila, nilai 

UUD NKRI tahun 1945, nilai dan semangat 
Bhinneka Tunggal Ika, serta wawasan dan komitmen 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Memantapkan pengembangan peserta didik dalam 
dimensi (1) pengetahuan Kewarganegaraan (2) sikap 
Kewarganegaraan (3) keterampilan Kewarganegara-
an (4) Keteguhan Kewarganegaraan (5) komitmen 
Kewarganegaraan (6) Kompetisi Kewarganegaraan. 

3) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn 
yang berorientasi pada pengembangan karakteristik 
peserta didik sebagai warga negara yang baik dan 
cerdas secara utuh. 

4) Menembangkan dan menerapkan berbagai model 
penilai proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn. 
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4. Pendidikan Kewarganegaraan di Perpendidikan Tinggi 
Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya dilakukan 

dan dikembangkan diseluruh dunia, meskipun dengan 
berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering 
disebut civic education, citizenship education, dan bahkan ada 
yang menyebut democrary education. Mata kuliah ini 
memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga 
negara yang cerdas, bertanggung jawab, berkaadaban. 
Berdasarkan rumusan “Civic International” (1995), disepakati 
bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan 
civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan 
pemeliharaan pemerintahan demokrasi (Mansoer, 2005) 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 
Departemen Pendidikan Nasional No 43/DIKTI/Kep/2006 
tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok mata 
kuliah Pengembangan Kepribadian di Perpendidikan 
Tinggi atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan 
Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan 
ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah pengem-
bangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua 
Fakultas dan Jurusan di seluruh Perpendidikan Tinggi di 
Indonesia. 

Fakta seluruh negara di dunia, memiliki kesadaran 
bahwa Demokrasi serta Implementasinya harus senantiasa 
dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasio-
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nal, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, 
serta dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Pendidikan 
Kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia me-
miliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demo-
kratis, religius, berkemanusiaan, dan berkeadaban. Berda-
sarkan Keputusan DIRJEN Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006, 
tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah 
dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sebagai 
berikut: 

VISI: Pendisdikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 
Perpendidikan Tinggi adalah sumber nilai dan pedoman 
dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, 
guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadi-
annya sebagai manusia seutuhnya, hal ini berdasarkan suatu 
realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai 
generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, reli-
gius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan 
bangsanya. 

Misi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 
Perpendidikan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa 
memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mam-
pu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan 
dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan 
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 
dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. 

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasis-
wa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang 
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memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi, 
berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar 
mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya 
saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam mem-
bangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai 
Pancasila. Berdasarkan pengertian tersebut maka kompe-
tensi mahasiswa dalam Pendidikan Tinggi tidak dapat 
dipisahkan dengan filsafat bangsa. 

 
D. Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa 

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat 
secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan 
perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang 
besar kekuatan internasional dan transnasional melalui glo-
balisasi telah mengancam bahkan menguasai eksistensi 
negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang 
langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam 
kehidupan kebangsaan, karena adanya perbenturan kepen-
tingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Permasa-
lahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi 
semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional 
yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah 
internal yaitu maraknya tuntutan rakyat, yang secara obyektif 
mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan 
keadilan sosial. 

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan 
nasional ditambah konflik internal seperti gambaran di atas 
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mengakibatkan suatu tarik menarik kepentingan yang secara 
langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang 
masuk baik secara subyektif maupun obyektif serta terjadinya 
pergeseran nilai di masyarakat pada akhirnya mengancam 
prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia. 
Prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar 
(the founding fathers) negara Indonesia yang kemudian 
diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara 
itulah Pancasila. Dengan pemahaman demikian maka 
Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini 
mengalami ancaman dari munculnya nilai-nilai baru dari luar 
dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi. Secara ilmiah harus 
disadari bahwa suatu masyarakat, suatu bangsa, senantiasa 
memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup masing-
masing, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia dan hal 
inilah yang disebut sebagai local genius (kecerdasan/kreatifitas 
lokal) dan sekaligus sebagai local wisdom (kearifan lokal) 
bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak mungkin 
memiliki kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup 
dengan bangsa lain. 

Ketika para pendiri negara Indonesia menyiapkan ber-
dirinya negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya 
untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental ‗di atas 
dasar apakah negara Indonesia merdeka ini didirikan‘. 
Jawaban atas pertanyaan mendasar ini akan selalu menjadi 
dasar dan tolok ukur utama bangsa ini meng-Indonesia. 
Dengan kata lain jati diri bangsa akan selalu bertolok ukur 
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kepada nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila 
yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem 
filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih 
lanjut menyangkut aspek ontologi, epistimologi, dan aksiologi 
dari kelima sila Pancasila.  
1. Filsafat Pancasila  

Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila me-
rupakan filsafat negara yang lahir sebagai collectieve Ideologie 
(cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Di-
katakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil 
perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the 
founding father kita, kemudian dituangkan dalam suatu 
“sistem” yang tepat. Sedangkan menurut Notonagoro, 
Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian 
ilmiah yaitu tentang hakekat dari Pancasila. 

2. Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila  
Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem 

filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu 
antara lain: 
a. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang 

bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan penger-
tian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila 
dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan 
Pancasila. 

b. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan 
utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut :  
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            Gambar 4.1 Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan 
utuh serta saling berkaitan 

Gambar di atas menunjukkan bahwa: 
a. Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, 5 
b. Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari 

dan menjiwai sila 3, 4, 5 
c. Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan men-

dasari dan menjiwai sila 4, 5 
d. Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3 dan 

mendasari dan menjiwai sila 5 
e. Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4 

1) Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur 
asli/permanen/primer Pancasila sebagai suatu yang 
ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari 
dirinya sendiri. 

2) Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam 
diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai 
suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, 
hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-
hari. 
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3. Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila  
Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelas-

kan sebagai berikut: 
a. Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan 

dengan materi/bahan, dalam hal ini Pancasila digali dari 
nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indo-
nesia sendiri. 

b. Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan 
dengan bentuknya, Pancasila yang ada dalam pembu-
kaan UUD ‘45 memenuhi syarat formal (kebenaran 
formal) 

c. Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI 
dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi 
dasar negara Indonesia merdeka. 

d. Kausa Finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuan-
nya, tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara 
Indonesia merdeka. 

Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi: 
a. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima 
b. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk social 
c. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri 
d. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama 

dan gotong royong 
e. Adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan 

orang lain yang menjadi haknya. 
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4. Hakikat Nilai-nilai Pancasila 
Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang 

seseorang pikirkan merupakan hal yang penting dalam 
hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan: kognitif dan 
afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bisa 
dikatakan abstraksi (Sidney Simon, 1986). Nilai merupakan 
hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih 
memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar 
dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati 
(potensi). Langkah-langkah awal dari “nilai” adalah seperti 
halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok human 
being. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia 
nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain ditegas-
kan oleh Sidney B. Simon (1986) bahwa sesungguhnya 
yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi 
benar dari pertanyaan “what you are really, really, really, 
want.” 

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup 
estetika dan etika. Estetika cenderung kepada studi dan 
justifikasi yang menyangkut tentang manusia memikirkan 
keindahan, atau apa yang mereka senangi. Misalnya mem-
persoalkan atau menceritakan si rambut panjang, pria 
pemakai anting-anting, nyanyian-nyanyian bising dan 
bentuk-bentuk seni lain. Sedangkan etika cenderung 
kepada studi dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana 
manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbul dari 
pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara 
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benar salah, baik-buruk. Pada dasarnya studi tentang etika 
merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung 
merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah. 

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, 
berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila 
sebagai sumber inspirasi, nilai dan moral bangsa. Konsensus 
bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai 
dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan 
pemufakatan yang normatif. Secara epistemologikal bangsa 
Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang 
terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi 
dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama 
yang kesemuanya bergerak vertikal dan horizontal serta 
dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya untuk 
mensinkronkan dasar filosofia-ideologi menjadi wujud jati 
diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologikal 
bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, 
menghayati, membudayakan dan melaksanakan Pancasila. 
Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masya-
rakat dan sekolah. 

Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonegoro 
untuk menggali nilai-nilai abstrak, hakikat nilai-nilai Pan-
casila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelak-
sanaannya yang berujud konsep pengamalan yang bersifat 
subyektif dan obyektif. Pengamalan secara obyektif adalah 
pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kema-
syarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat 
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ketentuan hukum yang secara hierarkhis berupa pasal-pasal 
UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang Organik dan 
peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan se-
cara subyektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh 
manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai 
warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, 
yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam 
hidup sehari-hari. 

Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manu-
sia, satu rakyat dan adil dijabarkan menjadi konsep Etika 
Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk 
memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang 
Maha Esa, berperi Kemanusiaan, berperi Kebangsaan, ber-
peri Kerakyatan dan berperi Keadilan Sosial. Konsep 
Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila 
yang bercorak normatif. 

Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah: 
a) sistematis, b) mendalam, c) mendasar, d) analitik, e) 
komprehensif, f) spekulatif, g) representatif, dan h) evaluatif 

Cabang-cabang filsafat meliputi: 
a. Epistemologi (filsafat pengetahuan) 
b. Etika (filsafat moral) 
c. Estetika (filsafat seni) 
d. Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu dibalik 

yang ada) 
e. Politik (filsafat pemerintahan) 
f. Filsafat Agama 
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g. Filsafat Ilmu 
h. Filsafat Pendidikan 
i. Filsafat hukum 
j. Filsafat Sejarah 
k. Filsafat Matematika 
l. Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang 

ada yang teratur) 
Aliran Filsafat meliputi: 

a. Rationalisme  
b. Stoisme  
c. Materialisme  
d. Idealisme  
e. Marxisme 
f.   Utilitarianisme  
g. Positivisme 
h. Realisme  
i.   Spiritualisme 
j.   Eksistensialisme 
k. Liberalisme 
l.   Hedonisme 

5. Kajian Ontologis 
Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat di-

maksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakekat dasar 
dari sila sila Pancasila. Menurut Notonagoro hakekat dasar 
ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa? karena 
manusia merupakan subyek hukum pokok dari sila sila 
Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berke-
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tuhanan Yang Maha Esa, berkemanusian yang adil dan 
beradab, berkesatuan indonesia, berkerakyatan yang di-
pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawa-
ratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia pada hakekatnya adalah manusia (Kaelan, 2005). 

Jadi secara ontologis hakekat dasar keberadaan dari sila 
sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini Notonagoro 
lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pen-
dukung pokok sila sila Pancasila secara ontologi memiliki 
hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga 
dan jiwa, jasmani dan rohani. Juga sebagai makhluk indi-
vidu dan sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai 
makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa. Oleh karena itu, maka secara hierarkhis sila pertama 
Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai 
keempat sila sila Pancasila (Kaelan, 2005). 

Selanjutnya Pancasila secagai dasar filsafat negara 
Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang meru-
pakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat 
dasar kesatuan yang mutlak yaitu berupa sifat kodrat 
monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga 
sebagai makluk sosial, serta kedudukannya sebagai makh-
luk pribadi yang berdiri sendiri juga sekaligus sebagai 
makhluk Tuhan. Konsekuensinya segala aspek dalam 
penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai nilai Pancasila 
yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki 
sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang 
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monodualis tersebut. Kemudian seluruh nilai nilai Pancasila 
tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indo-
nesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penye-
lenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan 
pada nilai nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat 
negara, tujuan negara, tugas dan kewajiban negara dan 
warga negara, sistem hukum negara, moral negara dan 
segala sapek penyelenggaraan negara lainnya. 

6. Kajian Epistimologi 
Kajian epistimologi filsafat pancasila dimaksudkan 

sebagai upaya untuk mencari hakekat pancasila sebagai 
suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena 
epistimologi merupakan bidang filsafat yang membahas 
hakekat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian 
epistimologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar 
ontologisnya. Oleh karena itu dasar epistimologis Pancasila 
sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang 
hakekat manusia. Menurut Titus (1984: 20) terdapat tiga 
persoalan yang mendasar dalam epistimologi yaitu: 
a. tentang sumber pengetahuan manusia; 
b. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; 
c. tentang watak pengetahuan manusia. 

Epistimologi Pancasila sebagai suatu obyek kajian 
pengetahuan pada hakekatnya meliputi masalah sumber 
pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. 
Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah 
dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa 
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Indonesia sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat Aristo-
teles, bahwa nilai-nilai tersebut sebagai kausa materialis 
Pancasila. Selanjutnya susunan Pancasila sebagai suatu 
sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang 
bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila 
Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila itu. 
Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierar-
khis dan berbentuk piramidal, dimana: 
1. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat 

sila lainnya 
2. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan 

menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima 
3. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama, kedua serta 

mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima 
4. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan 

ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima 
5. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat. 
Demikianlah maka susunan Pancasila memiliki sistem 

logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. 
Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut ku-
alitas maupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional 
logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila 
tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan 
kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada 
intuisi. Manusia pada hakekatnya kedudukan dan kodrat-
nya adalah sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, maka 
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sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistimologi Pancasila 
juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal 
ini sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi. Selanjutnya 
kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu 
sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan 
manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk 
mendapatkan kebenaran yang tertinggi. Selain itu dalam 
sila ketiga, keempat dan kelima, maka epistimologi Pan-
casila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam 
kaitannya dengan hakekat sifat kodrat manusia sebagai 
mahluk individu dan mahluk sosial. 

Sebagai suatu paham epistimologi, maka Pancasila 
mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan 
pada hakekatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan 
pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas 
religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan 
pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pan-
casila secara epistimologis harus menjadi dasar moralitas 
bangsa dalam membangun perkembangan sains dan tekno-
logi dewasa ini.   

7. Kajian Aksiologi 
Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakekatnya 

membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu penge-
tahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai 
suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, 
sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada 
hakekatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya 
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aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas 
tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian 
filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang 
dapat juga diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau 
“kebaikan” (goodnes), dan kata kerja yang artinya sesuatu 
tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan 
penilaian ( Frankena, 229). 

Di dalam Dictionary of sociology an related sciences 
dikemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang 
dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan 
manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan mena-
rik minat seseorang atau kelompok. Jadi nilai itu pada 
hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada 
suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat 
atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu, misalnya; 
bunga itu indah, perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah 
sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. 
Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu 
kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan 
lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-
kenyataan lain sebagai pembawa nilai.  

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal 
ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang-
nya masing-masing dalam menentukan pengertian nilai. 
Kalangan materialis memandang bahwa hakekat nilai yang 
tertinggi adalah nilai material, sementara kalangan hedonis 
berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai 
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kenikmatan. Namun dari berbagai macam pandangan 
tentang nilai dapat dikelompokan pada dua macam sudut 
pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan 
dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia. Hal ini bersifat 
subjektif, namun juga terdapat pandangan bahwa pada 
hakekatnya sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri me-
mang bernilai. Hal ini merupakan pandangan dari paham 
objektivisme. 

Notonagoro merinci tentang nilai ada yang bersifat 
material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini manusia 
memiliki orientasi nilai yang berbeda tergantung pada 
pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada 
yang mendasarkan pada orientasi nilai material, namun ada 
pula yang sebaliknya yaitu berorientasi pada nilai yang 
nonmaterial. Nilai material relatif lebih mudah diukur 
menggunakan panca indra maupun alat pengukur. Tetapi 
nilai yang bersifat rohaniah sulit diukur, tetapi dapat juga 
dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur 
yang dibantu oleh cipta, rasa, dan karsa serta keyakinan 
manusia (Kaelan, 2005). 

Menurut Notonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila itu 
termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian 
yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demi-
kian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian 
itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan 
harmonis seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, 
nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, 
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maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat 
sistematik-hierarkhis, dimana sila pertama yaitu ketuhanan 
Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila-sila Pancasila 
(Darmodihardjo, 1978). Secara aksiologis, bangsa Indonesia 
merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subcriber of 
values Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, 
yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerak-
yatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung 
nilai, bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, 
menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Penga-
kuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai 
sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam 
sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau 
pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah meng-
gejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan menusia 
dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini 
sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku 
dan perbuatan manusia Indonesia. 

8. Filsafat Pancasila Dalam Konteks PPKn 
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai fil-

safat hidup bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan 
suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan 
menyeluruh. Untuk itu sila-sila Pancasila merupakan suatu 
nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkhis dan 
sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila 
merupakan suatu sistem filsafat.  



134 

 

 

Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan 
memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi 
serta makna yang utuh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan 
negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa 
setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan 
kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kema-
nusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.  

Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan 
bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup 
manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan 
masyarakat hukum (legal society). Adapun negara yang di-
dirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa 
manusia sebagai warga negara sebagai persekutuan hidup 
adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai mahluk 
Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang 
merupakan persekutuan hidup manusia sebagai mahluk 
Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuik 
mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk 
yang berbudaya atau mahluk yang beradab (hakikat sila 
kedua). Untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu 
organisasi hidup manusia harus membentuk suatu ikatan 
sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). Terwujudnya 
persatuan dan kesatuan akan melahirkan rakyat sebagai 
suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara 
tertentu. Konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu 
haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan 
asal mula kekuasaan negara. Maka negara harus bersifat 
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demokratis, hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik 
sebagai individu maupun secara bersama (hakikat sila 
keempat). Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai 
tujuan bersama, maka dalam hidup kenegaraan harus 
mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, 
sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya 
harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang 
timbul dalam kehidupan bersama/kehidupan (hakikat sila 
kelima)   

 
E. Penguatan Materi Pancasila dalam Kurikulum 2013 

Pada Kurikulum 2013 Mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata 
pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kuri-
kulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar 
pertimbangan: 
1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup 

bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang 
menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan  pen-
capaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari 
keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan;  

2. Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka 
Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pen-
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didikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi 
wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara 
Indonesia yang berkarakter Pancasila. 

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan 
penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang 
mengemukakan dalam lima tahun terakhir, antara lain:  
1. Secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan 

ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila 
kurang mendapat aksentuasi yang proporsional;  

2. Secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang 
mengutamakan pengembangan ranah sikap (afektif), ranah 
pengetahuan (kognitif), dan pengembangan ranah kete-
rampilan (psikomotorik) belum dikembangkan secara 
optimal dan utuh (koheren). Selain itu, melalui penyem-
purnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan 
dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu 
mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam 
solusi atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama 
krisis multidimensional. 

PPKn sebagai mata pelajaran memiliki misi mengem-
bangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membu-
dayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi 
warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin 
bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, 
jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. 

Dalam konteks kehidupan global, Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan selain harus meneguhkan keadaban 
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Pancasila juga harus membekali peserta didik untuk hidup 
dalam kancah global sebagai warga dunia (global citizenship). 
Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran PPKn perlu 
diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar 
mampu hidup dan berkontribusi secara optimal pada dinamika 
kehidupan abad ke-21. Untuk itu, pembelajaran PPKn selain 
mengembangkan nilai dan moral Pancasila, juga mengem-
bangkan semua visi dan keterampilan abad ke-21 sebagaimana 
telah menjadi komitmen global. 
1. Lebih dari itu, sebagai landasan filosofis, empat konsensus 

kebangsaan telah menjiwai lahirnya kurikulum 2013. 
Empat konsensus kebangsaan tersebut adalah: Pancasila, 
sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan 
hidup;  

2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan kons-
titusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara;  

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai komitmen 
terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah 
Indonesia;  

4. dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas 
keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan 
harmonis dalam pergaulan antarbangsa. 
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Empat konsensus bernegara tersebut secara eksplisit juga 
diajarkan dalam struktur kurikulum mata pelajaran PPKn, di 
setiap jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK). Artinya, 
pada tiap bab materi atau sederhananya disebut Kompetensi 
Dasar (KD) dan dalam Kompetensi Isi (KI) pada PPKn, harus 
memuat 4 konsensus bernegara secara eksplisit dalam pem-
belajaran. Tidak hanya memuat aspek pengetahuan (kognitif), 
tetapi juga mancakup aspek sikap dan keterampilan. Inilah 
yang membedakan secara tegas mata pelajaran PPKn dalam 
struktur Kurikulum 2013, dengan Pendidikan Kewargane-
garaan (PKn) dalam struktur Kurikulum 2006. 

Materi Pancasila dalam Kompetensi Dasar Pendidikan 
Dasar dan Menengah Dalam Permendikbud Nomor 24 
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar 
Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan 
Pendidikan Menengah, Kompetensi yang diharapkan setelah 
mempelajari PPKn untuk ruang lingkup Pancasila adalah: 
1. Menghayati dan bersikap penuh tanggung jawab sesuai 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; Menga-
nalisis dan menerapkan keputusan bersama berdasarkan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila se-
bagai dasar Negara; Menganalisis dan mendemonstrasikan 
langkah-langkah untuk mewujudkan Pancasila sebagai 
Dasar Negara. 

3. Menghayati  dan menghargai nilai-nilai yang melekat da-
lam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga 
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negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara; Menganalisis dan menyaji nilai-nilai Pan-
casila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Secara rinci materi Pancasila dalam Kompetensi Dasar 
PPKn di Pendidikan Dasar dan Menengah dapat kita lihat 
dalam tabel berikut. 
Jenjang Kompetensi Dasar 

SD/ MI Kelas 
I 

1.1 Mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, 
pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas 
sebagai gambar pada lambang negara “Garuda 
Pancasila” 

2.1 Bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri 
sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang 
negara “Garuda Pancasila” dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.1 Mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam 
lambang negara “Garuda Pancasila”. 

4.1 Menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada 
Lambang Garuda sila Pancasila. 

SD/ MI Kelas 
II 

1.1 Menerima hubungan gambar bintang, rantai, 
pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas 
dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2.1 Bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai 
dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara 
“Garuda Pancasila” dalam kehidupan sehari-hari. 

3.1 Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan 
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sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda 
Pancasila” 

4.1 Menjelaskan hubungan gambar pada lambang 
Negara dengan sila-sila Pancasila 

SD/ MI Kelas 
III 

1.1 Menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, 
kepala banteng, dan padi kapas pada lambang 
negara “Garuda Pancasila” sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa 

2.1 Bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan 
sila-sila Pancasila dalam lambang negara “Garuda 
Pancasila” 

3.1 Memahami arti gambar pada lambang negara 
“Garuda Pancasila” 

4.1 Menceritakan arti gambar pada lambang negara 
“Garuda Pancasila” 

SD/ MI Kelas 
IV 

1.1 Menerima makna hubungan bintang, rantai, 
pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas 
pada lambang negara “Garuda Pancasila” sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 

2.1 Bersikap berani mengakui kesalahan, meminta 
maaf, memberi maaf, dan santun sebagai 
perwujudan nilai dan moral Pancasila. 

3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan 
sila-sila Pancasila 

4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan 
sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam 
kehidupan sehari-hari 

SD/ MI Kelas 
V 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.1 Bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan 
rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. 

3.1 Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan sehari-hari  

4.1 Menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari 

SD/ MI Kelas 
VI 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu 
kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 

2.1 Bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

3.1 Menganalisis penerapan nilainilai Pancasila dalam 
kehdupan sehari-hari. 

4.1 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari 

SMP/ MTs  
Kelas VII 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
semangat dan komitmen para pendiri negara 
dalam merumuskan dan menetapkan Dasar 
Negara Pancasila 

2.1 Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan 
berkomitmen sebagai warga negara Indonesia 
sepeti yang diteladankan para pendiri negara 
dalam perumusan dan penetapan Pancasila 
sebagai dasar negara 

3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan 
Pancasila sebagai dasar Negara. 

4.1 Menyaji hasil analisis proses perumusan dan 
penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 
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SMP/ MTs  
Kelas VIII 

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara 
dan pandangan hidup bangsa 

2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan 
nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara 
dan pandangan hidup bangsa 

3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup bangsa  

4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai 
dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam 
kehidupan sehari-hari 

SMP/ MTs  
Kelas IX 

1.1 Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai Dasar 
Negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa 

2.1 Menunjukkan sikap bangga akan tanah air 
sebagai perwujudan nilainilai Pancasila sebagai 
dasar negara 

3.1 Membandingkan antara peristiwa dan dinamika 
yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal 
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan 
hidup bangsa 

4.1 Merancang dan melakukan penelitian sederhana 
tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di 
masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai 
dasar negara dan pandangan hidup bangsa 

SMA/ MA/  
SMK/MAK  

Kelas X 

1.1 Mensyukuri nilai-nilai Pancasia dalam praktik 
penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai 
salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan 
Yang Maha Esa 
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2.1 Menunjukkan sikap gotong royong sebagai 
bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara 

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan 
Negara Negara 

SMA/ MA/  
SMK/MAK  

Kelas XI 

1.2 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan 
perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan 
yang Maha Esa. 

1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam 
berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia ber-
dasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

2.2 Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila 
sesuai UndangUndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia 
dalam perspektif pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 

3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi 
Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi 
manusia dalam perspektif pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
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4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan 
dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945. 

SMA/ MA/  
SMK/MAK  

Kelas XII 

1.1 Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan 
yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak 
asasi manusia 

2.1 Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelang-
garan hak dan pengingkaran kewajiban warga 
negara dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara 

3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan 
kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran 
kewajiban warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait 
dengan kasuskasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban warga negara dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara 

Tabel  4.1. materi Pancasila dalam Kompetensi Dasar PPKn di 
Pendidikan Dasar dan Menengah 

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa mengatakan bahwa 
secara konten dalam struktur kurikulum di jenjang pendi-
dikan dasar dan menengah, Pancasila sudah menjadi mata 
pelajaran. Sudah termuat jelas dan terukur berada dalam 
kurikulum nasional kita, khususnya dalam PPKn. Baik ranah 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Yang menjadi catatan kita adalah bagaimana Pancasila itu 
diajarkan di dalam ruang kelas. Bagaimana meningkatkan 
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kompetensi Pendidik sebagai ujung tombak dalam men-
transfer nilai-nilai Pancasila. Memperkaya strategi, metode, 
dan model pembelajaran agar Pancasila menjadi pelajaran 
yang menyenangkan dan menantang. Dan tak kalah penting-
nya, menghadirkan contoh teladan dan prilaku pancasila 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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BAB V 
APLIKASI MEDIA DAN TEKNOLOGI 

PEMBELAJARAN PPKN 
 

A. Kriteria dalam Memilih Media Pembelajaran 
Fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu untuk 

dapat meningkatkan dan mempertinggi hasil belajar siswa 
harus didukung oleh ketepatan seorang pendidik dalam 
memilih media yang akan dipergunakan dalam suatu kegiatan 
proses belajar mengajar. Oleh karena itu seorang pendidik 
sebelum memilih media pengajaran tertentu harus menge-
tahui betul materi yang akan diajarkan, metode yang dipilih, 
kemudian menentukan jenis alat bantu atau media pengajaran 
yang akan digunakan. Secara khusus beberapa hal yang perlu 
diperhatikan pendidik dalam menggunakan media pembe-
lajaran untuk mempertinggi kualitas pengajaran adalah: 

Pertama, pendidik perlu memiliki pemahaman media 
pengajaran antara lain jenis dan manfaat media pembelajaran, 
kriteria memilih dan menggunakan media pengajaran, meng-
gunakan media sebagai alat bantu mengajar dan tindak lanjut 
penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar siswa. 

Kedua, Pendidik terampil menggunakan dan membuat 
media pengajaran sederhana untuk keperluan pengajaran 
terutama media dua dimensi atau gambar atau foto serta 
penggunaan media proyeksi. Ketiga, keefektifan dalam meni-
lai penggunaan media pembelajaran dalam proses pengajaran. 
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Nana Sudjana menjelaskan beberapa kriteria dalam me-
milih media untuk kepentingan pengajaran yaitu; 
1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran, 
2. Dukungannya terhadap isi bahan pelajaran, 
3. Kemudahan memperoleh media, 
4. Keterampilan pendidik menggunakannya, 
5. Tersedia waktu untuk menggunakannya, dan 
6. Sesuai dengan taraf pikir siswa (Sudjana, 2002). 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui 
bahwa pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan 
beberapa pertimbangan diantaranya adalah ketepatan dengan 
tujuan pengajaran. Hal tersebut berarti bahwa media pe-
ngajaran yang dipilih harus didasarkan atas tujuan-tujuan 
instruksional yang telah ditetapkan oleh pendidik sebelum-
nya.  Selain itu juga media pengajaran yang telah dipilih harus 
disesuaikan dengan si bahan atau materi pengajaran yang akan 
disampaikan. Dengan demikian bahan pengajaran yang di-
sampaikan harus diklasifikasikan dan disesuaikan dengan 
media yang dipilih bedasarkan sifat bahan pelajaran apakah 
fakta, konsep atau generalisasi yang memerlukan bantuan 
media untuk dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. 

Selain beberapa hal tersebut, juga yang perlu dipertim-
bangkan seorang pendidik dalam memilih media penga-
jaran adalah kemampuan pendidik itu sendiri menggunakan 
media pengajaran yang dipilihnya. Apapun jenis media yang 
dipilih harus disesuaikan dengan kemampuan pendidik untuk 
menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan selain itu 
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juga harus disesuaikan dengan kemampuan berfikir siswa 
sehingga makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami 
dengan mudah oleh siswa. 

Selain kriteria tersebut di atas Arsyad (2002) mengemuka-
kan bahwa kriteria memilih media pengajaran juga harus 
mempertimbangkan beberapa hal yaitu: media tersebut 
praktis, luwes dan bertahan serta memiliki mutu teknis. Media 
yang digunakan dalam proses belajar mengajajar haruslah 
memiliki kualitas dan mutu yang baik meskipun media 
tersebut adalah merupakan hasil karya pendidik sendir, 
nilainya tidak mahal, sederhana dan seterusnya. Karena dalam 
pemilihan media pembelajaran tidak perlu dipaksakan, karena 
media pembelajaran yang mahal dan membutuhkan waktu 
lama dalam pembuatannya belum tentu menjadi jaminan 
sebagai media pembelajaran yang terbaik. Media yang dipilih 
seharusnya dapat bersifat fleksibel dan dapat digunakan 
dimana-mana dengan peralatan yang tersedia di sekitar kita. 

 
B. Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran merupakan hal 
sangat penting dilakukan oleh para pendidik karena di 
samping anak-anak memulai belajarnya dari hal-hal yang 
kongkrit, tersedianya media pendidikan tersebut memung-
kinkan dapat ditumbuhkannya budaya belajar mandiri, 
budaya demokrasi, dasar  pembiasaan untuk kehidupan di 
kemudian hari, serta menciptakan komunikasi antara anak 
dengan orang dewasa dan teman sebaya. Pengembangan 
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media yang dimaksud dalam makalah ini ada suatu cara yang 
sistematis dalam mengidentifikasi, desain, produksi, evaluasi 
serta pemanfaatan media Pendidikan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu. 

Secara garis besar kegiatan pengembangan media pem-
belajaran terdiri atas tiga langkah besar yang harus dilalui, 
yaitu kegiatan perencanaan, produksi dan penilaian. Semen-
tara itu, dalam rangka melakukan desain atau rancangan 
pengembangan program media. Arief Sadiman, dkk, mem-
berikan urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam 
pengembangan program media menjadi 6 (enam) langkah 
sebagai berikut: 
1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa 
2. Merumuskan tujuan intruksional (instructional objective) 

dengan operasional dan khas. 
3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang 

mendukung tercapainya tujuan.  
4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. 
5. Menulis naskah media  
6. Mengadakan tes dan revisi 

Disamping itu, sampai saat ini masih banyak lembaga 
pendidikan yang belum mampu mengadakan berbagai jenis 
media pendidikan yang lengkap dan bervariasi karena keter-
batasan dana, terutama yang ada di daerah-daerah pedesaan. 
Dengan demikian alternatif yang paling memungkinkan 
untuk diterapkan secara lebih meluas yaitu mengembangkan 
media pendidikan yang sifatnya sederhana namun tetap 
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relevan dengan pencapaian kemampuan-kemampuan yang 
diharapkan dikuasai anak. 

Media pendidikan sederhana maksudnya adalah jenis 
media yang memiliki ciri mudah dibuat, bahan-bahannya 
mudah diperoleh, mudah digunakan, serta harganya relatif 
murah. Jenis media yang dapat diklasifikasikan ke dalam 
media pendidikan yang sederhana yaitu meliputi jenis media 
visual yang terdiri atas media gambar diam (still picture), 
kelompok media grafis, media model, alat permainan dan 
media realita.  

Pada dasarnya pemberian status media pendidikan seder-
hana ini sifatnya relatif, yaitu tergantung kepada kondisi 
lembaga pendidikan itu sendiri. Pada satu lembaga pendidikan 
ada media pendidikan yang dianggap sederhana, mungkin 
pada lembaga lain yang sejenis media tersebut dianggap 
terlalu mahal dan rumit, atau sebaliknya. Pembuatan media 
pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang memerlukan 
bekal kemampuan yang memadai. Bekal kemampuan yang 
dimaksudkan adalah pengetahuan dan keterampilan bagai-
mana melakukannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan 
tertentu sehingga media pembelajaran yang dibuat betul-betul 
efektif dalam mengem-bangkan aspek-aspek perkembangan 
anak. 

Sebelum membuat media pembelajaran, pendidik harus 
memperhatikan dulu beberapa persyaratan pembuatannya. 
Persyaratan tersebut meliputi syarat edukatif, syarat teknis dan 
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syarat estetika. Penjabaran mengenai syarat-syarat tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Syarat Edukatif 

Syarat edukatif maksudnya bahwa pembuatan media 
pembelajaran harus disesuaikan dengan program pen-
didikan yang berlaku sehingga pembuatannya akan sangat 
membantu pencapaian tujuan-tujuan yang terdapat di 
dalam program pendidikan yang disusun. secara lebih 
khusus lagi syarat edukatif ini maksudnya bahwa: 
a. Media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan 

memperhatikan program kegiatan pendidikan (program 
pendidikan/kurikulum yang berlaku).   

b. Media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan 
didaktik metodik artinya dapat membantu keberhasilan 
kegiatan pendidikan, mendorong aktifitas dan kreatifitas 
anak dan sesuai dengan kemampuan (tahap perkem-
bangan anak) 

2. Syarat Teknis 
Persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan media pembelajaran berkaitan dengan hal-hal 
teknis seperti pemilihan bahan, kualitas bahan, pemilihan 
warna, kekuatan bahan dalam suhu-suhu tertentu dan lain 
sebagainya. Secara lebih rinci syarat-syarat teknis dalam 
pembuatan media pembelajaran adalah: 
a. Media pembelajaran dirancang sesuai dengan tujuan, 

fungsi sarana (tidak menimbulkan kesalahan konsep) 
contoh dalam membuat balok bangunan, ketepatan 
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bentuk dan ukuran yang akurat mutlak dipenuhi karena 
jika ukurannya tidak tepat akan menimbulkan kesalahan 
konsep. 

b. Media pembelajaran hendaknya multiguna, walaupun 
ditujukan untuk tujuan tertentu tidak menutup ke-
mungkinan digunakan untuk tujuan pengembangan 
yang lain. 

c. Media pembelajaran dibuat dengan menggunakan 
bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar, 
murah atau dari bahan bekas/sisa. 

d. Aman dan tidak mengandung unsur yang mem-
bahayakan anak misalnya tajam, beracun dan lain-lain). 

e. Media pembelajaran hendaknya awet, kuat dan tahan 
lama (tetap efektif walau cahaya berubah).  

f.   Mudah dalam pemakaian, menambah kesenangan anak 
untuk bereksperimen dan bereksplorasi.  

g. Dapat digunakan secara individual, kelompok dan 
klasikal. 

3. Syarat Estetika 
Persyaratan estetika ini menyangkut unsur keindahan 

media pembelajaran yang dibuat. Unsur keindahan/estetika 
ini sangat penting diperhatikan karena akan memotivasi 
dan menarik perhatian anak untuk menggunakannya. Hal-
hal yang lebih rinci yang berkaitan dengan syarat estetis ini 
sebagai berikut: 
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a. Bentuk yang elastis, ringan (mudah dibawa anak).   
b. Keseserasian ukuran (tidak terlalu besar atau terlalu 

kecil). 
c. Warna (kombinasi warna) serasi dan menarik 

Jika pendidik telah memahami berbagai persyaratan 
pembuatan media pembelajaran, selanjutnya pendidik ha-
rus memahami bagaimana prosedur pengembangan media 
pembelajaran. Prosedur pembuatan media pembelajaran itu 
sendiri dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Pendidik mengkaji dan memahami karakteristik anak. 

Jika pendidik akan membuat media pembelajaran maka 
pendidik perlu terlebih dahulu memahami karakteristik 
anak yang menjadi sasaran pembuatan media pem-
belajaran. Setiap anak pada hakekatnya mempunyai 
karakteristik yang berbeda-beda, maka pendidik perlu 
menentukan secara khas siapa sesungguhnya anak yang 
akan kita layani dengan media pembelajaran tersebut. 

b. Pendidik menelaaah program kegiatan dan tujuan 
belajar anak. Langkah selanjutnya yang harus diper-
hatikan pendidik dalam pembuatan alat permainan 
adalah menelaah program kegiatan dan tujuan belajar 
anak. Program kegiatan dan tujuan belajar anak yang 
dimaksud adalah kurikulum yang digunakan dilembaga 
tersebut. Di dalam kurikulum telah secara jelas dan 
gamblang disajikan mengenai rumusan kemampuan 
atau kompetensi dan penjabarannya berupa indikator-
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indikator kemampuan yang harus dicapai atau diperoleh 
oleh anak. 

c. Rumuskan kompetensi dan indikator-indikator yang 
terdapat didalam kurikulum harus ditelaah dan dipahami 
oleh pendidik sehingga pendidik memperoleh pema-
haman yang utuh mengenai apa saja yang harus dicapai 
oleh anak melalui kegiatan belajar/ bermainnya. Dengan 
pemahaman yang memadai mengenai isi program 
kegiatan dan tujuan belajar anak akan memudahkan 
pendidik dalam membuat media pembelajaran dan disisi 
lain media pembelajaran yang dibuat menjadi efektif 
untuk mengembangkan kemampuan anak. 

d. Memilih isi/ tema dan tujuan belajar dari tema tersebut. 
Langkah berikutnya yang dilakukan pendidik dalam 
pembuatan media adalah memilih tema yang terdapat di 
dalam kurikulum atau tema/materi yang dirancang sen-
diri. Tema adalah alat yang digunakan untuk mencapai 
berbagai aspek perkembangan anak. Sebenarnya penen-
tuan tema tersebut tidak harus selalu terpaku pada tema-
tema yang terdapat di dalam kurikulum, pendidik dapat 
membuat dan mengembangkan tema sendiri. 

e. Menginventarisasi media yang sudah ada dan menelaah 
apakah media pembelajaran tersebut telah sesuai dengan 
kurikulum atau belum. Proses ini penting dilakukan 
pendidik sehingga pendidik dapat mengetahui media 
apa saja yang sebenarnya sangat penting diadakan dan 
dibuat oleh pendidik. Seringkali pendidik membuat 
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media yang sudah ada dan sebenarnya tidak diperlukan 
lagi sementara yang belum ada terabaikan. 

f.   Menentukan jenis media yang akan dibuat dan dikem-
bangkan. Setelah dilakukan inventarisasi terhadap ber-
bagai media yang telah ada, pendidik akan mengetahui 
secara pasti apa saja media yang dibutuhkan untuk 
kegiatan belajar anak. Dalam kenyataannya berdasarkan 
daftar kebutuhan yang dibuat seringkali media yang 
harus dibuat sangat banyak jumlahnya dan semuanya 
ingin kita buat. Hal tersebut tentunya kurang realistis 
sehingga harus ditentukan prioritas pembuatan media 
pembelajaran yang benar-benar penting atau krusial 
untuk dipenuhi. 

g. Membuat rancangan untuk pembuatan media pem-
belajaran jika media pembelajaran yang akan dibuat 
telah ditentukan maka selanjutnya pendidik membuat 
rancangan atau desain alat permainan tersebut untuk 
memudahkan dalam pembuatannya. Dalam rancangan 
pembuatan media pembelajaran tersebut biasanya di-
kemukakan aspek perkembangan anak yang dapat 
dikembangkan melalui media pembelajaran tersebut, 
alat dan bahan pembuatan yang dibutuhkan, teknik 
pembuatan dan bagaimana cara menggunakannya. 

h. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pada tahap 
berikutnya berdasarkan rancangan yang telah ada, 
pendidik mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang 
diperlukan sehingga pada saat proses pembuatan tidak 
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mengahadapi kendala dan dapat dilakukan sesuai 
rencana. Ketersediaan alat dan bahan ini akan sangat 
menunjang pembuatan media pembelajaran yang di-
butuhkan oleh lembaga dan siswa. 

i.   Membuat media pembelajaran sesuai dengan rencana 
atau sesuai dengan kondisi alat dan bahan yang ada. 
Pada tahap ini apa yang telah menjadi rencana dilaksa-
nakan dengan mengikuti prosedur pembuatan yang 
telah ditentukan. Pada tahap ini ide dan rencana dilak-
sanakan dengan memanfaatkan alat dan bahan yang 
telah dipilih. Kejelian dan kreativitas pendidik akan 
sangat mendukung dihasilkannya alat permainan yang 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. 

j.   Memeriksa hasil pembuatan media pembelajaran, apakah 
sesuai atau benar telah menghasilkan media pembela-
jaran. Setelah pendidik membuat media pembelajaran 
tertentu, pendidik masih perlu mengecek apakah media 
pembelajaran yang dibuat telah sesuai dengan media 
pembelajaran yang diharapkan dalam arti telah meme-
nuhi syarat edukatif, teknis dan estetis. Hal tersebut 
perlu diperhatikan sebab tidak jarang pendidik yang 
membuat media pembelajaran, setelah ditelaah belum 
menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan 
persyaratan yang ada (standar).  
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C. Media Berbasis Teknologi Pembelajaran 
Model pembelajaran atau sumber belajar yang berhu-

bungan dengan teknologi informasi dan menjadi perhatian 
dunia pendidikan adalah model pembelajaran berbasis 
computer dan pembelajaran melalui media elektronik dan web 
based learning. Melihat kemajuan teknologi di era millennial 
model pembelajaran ini didasarkan atas perkembangan 
melalui internet dan telah memunculkan apa yang disebut e-
education atau e-learning. Kegiatan tersebut melalui media 
elektronik khususnya jaringan internet. 
1. Pembelajaran berbasis Komputer 

Pembelajaram ini menggunakan computer sebagai alat 
bantu. Melalui pembelajaran ini bahan ajar disajikan me-
lalui media computer sehingga kegiatan proses belajar 
mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi 
siswa. Pembelajaran berbasi computer yang dituliskan oleh 
Hick & Hyde (dalam Joiner, 1982) yaitu “a teaching process 
directly involving a computer in the presentation of instructional 
matenals in an interactive mode to provide and control the 
individualized learning environment for each individual student” 

Dalam definisi di atas dengan pembelajaran berbasis 
computer siswa akan berinteraksi dan berhadapan secara 
langsung dengan computer secara individual sehingga apa 
yang dialami oleh seorang siswa akan berbeda dengan apa 
yang dialami oleh siswa lain. Salah satu ciri yang paling 
menarik dari pembelajaran berbasis computer terletak pada 
kemampuan berinteraksi secara langsung dengan siswa. 
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Pembelajaran Berbasis Komputer (CBI) adalah sebuah 
konsep baru yang sampai saat ini banyak jenis desain dan 
implementasinya, tentunya dalam dunia pendidikan dan 
pembelajaran. Kedua adalah CAI (Computer Assisted 
Instruction), kemudian mengalami perbaikan menjadi ICAI 
(Intelligent Computer Assisted Instruction), dengan dasar 
orientasi aktifitas yang berbeda muncul pula CAL (Com-
puter Assisted Learning), CBL (Computer Based Learning), 
CAPA (Computer Assisted Personalized Assigment), dan ITS 
(Intelligent Tutoring System). CAI adalah pembelajaran 
dengan menggunakan alat bantu komputer, seperti untuk 
presentasi, sebagai alat peraga dan sebagainya. 

Menurut Simon (dalam Wankat & Oreovocz, 1995) 
terdapat tiga model penyampaian materi pembelajaran 
berbasis computer, yaitu sebagai berikut: 
a. Latihan dan praktik: dalam model pembelajaran berbasis 

computer ini siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan atau 
masalah untuk dipecahkan, kemudian computer akan 
memberi respons atas jawaban yang diberikan siswa, 
kemudian pendidik memberikan umpan balik. Namun, 
dalam pembelajaran berbasis computer, balikan akan 
diberikan segera pada masing-masing siswa sehingga 
tahu di mana letak kesalahannya 

b. Tutorial: Model pembelajaran berbasis computer ini 
menyediakan rancangan pembelajaran yang kompleks 
yang berisi materi pembelajaran, latihan yang disertai 
umpan balik 
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c. Simulasi: model pembelajaran berbasis computer ini 
menyajikan pembelajaran dengan sistem simulasi yang 
berhubungan dengan materi yang dibahas. 

Secara umum beberapa isi pembelajaran memuat 
prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang cukup rumit dan 
abstrak. Permasalahan yang sangat rumit dan kompleks 
bagi siswa yang memiliki kemampuan sedang-sedang saja, 
tentu akan membutuhkan waktu yang lama untuk mem-
pelajarinya. Untuk bisa memahami dengan cepat, mudah 
dan benar, konsep/prinsip dalam pembelajaran yang sifat-
nya abstrak, rumit dan kompleks memerlukan multimedia 
yang sesuai dengan isi pembelajaran tersebut. Gambar-
gambar multimedia melalui computer akan berusaha 
secermat dan senyata mungkin melukiskan konsep/prinsip 
dalam suatu pembelajaran yang bersifat abstrak dan kom-
pleks menjadi sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis dan 
sejelas mungkin. Dengan demikian, penggunaan pembe-
lajaran melalui computer dalam pembelajaran akan mem-
buat kegiatan pembelajaran berlangsung secara tepat guna 
dan berdaya guna sehingga hasil belajar siswa dapat diting-
katkan. 
Keuntungan pembelajaran berbasis computer yaitu: 
a. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk meme-

cahkan masalah secara individual 
b. Menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi 
c. Menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan 

beragam 
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d. Mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar 
e. Mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode 

mengajar baik 
f.   Meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terha-

dap materi yang disajikan 
g. Merangsang siswa belajar dengan penuh semangat 

materi yang disajikan mudah dipahami oleh siswa 
h. Siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, 

retensi siswa meningkat 
i.   Memberi umpan balik secara langsung 
j.   Siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran 
k. Siswa dapat melakukan evaluasi 

Demikian pula pembelajaran berbasis computer 
memiliki beberapa keuntungan antara lain seperti: 
a. Dapat mengakomodasi siswa yang lamban karena dapat 

menciptakan iklim belajar yang efektif dengan cara 
yang lebih individual 

b. Dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan 
karena tersediannya animasi grafis, warna dan music 

c. Kendali berada pada siswa sehingga kecepatan belajar 
dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan. 

Namun, perlu diingat bahwa ada beberapa kelemahan 
pembelajaran computer yaitu: 
a. Hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau 

kelompok kecil 
b. Jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang 

dengan baik, siswa cepat bosan 
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c. Pendidik yang tidak memahami aplikasi program com-
puter tidak dapat merancang pembelajaran lewat media 
computer, ia harus bekerja sama dengan ahli program-
mer computer grafis, juru kamera dan teknisi computer 

Manfaat pembelajaran berbasis komputer bagi pen-
didik karena: 
a. Pendidik akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator 

bagi siswa 
b. Memberi alternative variasi metode pembelajaran 
c. Menolong mengembangkan media pembelajaran, 

karena tidak semua pendidik memiliki kreativitas dan 
waktu untuk melakukannya 

d. Memberi pedoman bagi pengembangan lebih lanjut 
e. Meminimalkan tingkat kesalahpahaman konsep/teori 

yang sering dialami siswa sehingga efektivitas dan efi-
siensi pembelajaran dapat dicapai secara optimal 

Manfaat pembelajaran berbasis komputer bagi siswa 
karena: 
a. Siswa akan lebih mudah dan cepat memahami materi 

pembelajaran yang bersifat abstrak, karena konsep/teori 
yang bersifat abstrak tersebut akan disajikan secara 
cermat dan konkret, sehingga mudah ditangkap oleh 
pancaindera 

b. Mampu meningkatkan motivasi belajar siswa selama 
proses pembelajaran 

c. Meningkatkan hasil belajar siswa 
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d. Kendali belajar berada pada siswa sehingga kecepatan 
belajar dapat disesuaikan dengan tingkat kemam-
puannya 

e. Dapat mengakomodasi siswa yang lambat karena dapat 
menciptakan iklim yang efektif dengan cara yang lebih 
individual 

2. Pembelajaran berbasis Elektronik (E-Learning) 
Penerapan e-learning sebagai bagian integral dari sistem 

pembelajaran telah dilakukan oleh beberapa lembaga pen-
didikan. Contohnya, Departemen Pendidikan Jerman, 
Inggris dan Perancis telah menyusun suatu rencana induk 
strategis untuk memanfaatkan teknologi dalam pembela-
jaran e-education. Sedangkan Italia telah membangun 
infrastruktur e-education dengan membangun lebih dari 
15.000 sambungan internet sekolah. Konsep pendidikan 
yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses 
belajar mengajar dapat disebut suatu e-learning. E-learning 
adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik 
dengan salah satu media yang digunakan adalah jaringan 
komputer yang memungkinkan untuk dikembangkan 
dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikem-
bangkan ke jaringan komputer yang lebih luas yaitu 
internet.  

E-Learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajran 
yang dilakukan di media elektronik (internet) baik secara 
formal maupun informal. E-Learning secara formal, misal-
nya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata 
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pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan 
jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait (pengelola 
e-Learning dan pembelajar sendiri). Pembelajaran seperti ini 
biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oelh 
perusahaan pada karyawannya, atau pembelajaran jarak 
jauh yang dikelola universitas dan perusahaan-perusahaan 
(biasanya perusahaan konsultan) yang memang bergerak di 
bidang penyediaan jasa e-Learning untuk umum. e-Learning 
bisa juga dilakukan secara informal dengan interakasi yang 
lebih sederhana, misalnya melalui saran mailing list, e-
newsletter, atau website pribadi, organisasi dan perusahaan 
yang ingin mensosialisasikan jas, program, pengetahuan 
atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas (biasanya 
tanpa memungut biaya). (Rahmasari, Gartika & Rsmiati, 
Rita, 2012: 27-32). E-Learning memang bukanlah metode 
yang hanya digunakan di dunia pendidikan saja. Penggu-
naanya meluas ke bidang yang lain juga. Sekarng ini, 
semakin banyak pihak yang memanfaatkan e-Learning 
sebagai sarana untuk pelatihan dan Pendidikan Karena 
beberapa pertimbangan. Pertimbangan menggunakan e-
Learning saat ini, adalah sebagai berikut; 
a. Peningkatan kemampuan perangkat komputer dalam 

mengolah data lebih cepat dan kapasitas penyimpanan 
data semakin besar.  

b. Harga perangkat komputer semakin lama semakin 
terjangkau (tidak lagi diperlakukan sebagai barang 
mewah).  



165 

 

 

c. Mempermudah pencarian atau penelusuran informasi 
melalui internet. Memperpendek jarak dan memper-
mudah komunikasi. 

Pada dasarnya, e-learning telah dimulai diterapkan sejak 
tahun 1970-an (Waller & Wilson, 2001). Secara umum ter-
dapat beberapa hal penting sebagai persyaratan pelaksanaan 
e-learning, yaitu sebagai berikut: 
a. Kegiatan proses pembelajaran dilakukan melalui 

pemanfaatan jaringan 
b. Tersediannya dukungan layanan tutor yang dapat 

membantu siswa apabila mengalami kesulitan belajar 
c. Adanya lembaga penyelenggara atau pengelola e-

learning 
d. Adanya sikap positif dari siswa dan tenaga pendidik 

terhadap teknologi computer dan internet. 
e. Tersediannya rancangan sistem pembelajaran yang 

dapat dipelajari atau diketahui oleh setiap siswa 
f.  Adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan belajar siswa 

dan mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh 
lembaga penyelenggara. 

Pada pihak lain disebutkan bahwa pembelajaran e-
learning merupakan kegiatan pembelajaran yang meman-
faatkan jaringan (internet, LAN, WAN) sebagai metode 
penyampaian, interaksi dan fasilitasi serta didukung oleh 
berbagai bentuk layanan belajar lainnya (Brown, 2000; 
Feasey, 2001). 
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Manfaat Pembelajaran Elektronik, yaitu: 
a. Sebagai suplemen pembelajaran yang sifatnya pilihan 

/opsional: e-learning berfungsi sebagai suplemen apabila 
peserta didik mempunyai kebebasan memilih, apakah 
siswa akan memanfaatkan materi pembelajaran elek-
tronik atau menggunakan pembelajaran model konven-
sional. Jadi, dalam hal ini tidak ada kewajiban atau 
keharusan bagi siswa untuk mengakses materi pem-
belajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta 
didik yang memanfaatkanya tentu akan memiliki 
tambahan pengetahuan atau wawasan. 

b. Sebagai pelengkap (komplemen) pembelajaran: materi 
pembelajaran elektronik diprogramkan untuk meleng-
kapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam 
kelas konvensional (Lewis, 2002). Sebagai komplemen 
berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan 
untuk menjadi materi pengayaan atau remedial bagi 
peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
konvensional. 

c. Sebagai pengganti pembelajaran: jika pembelajaran 
elektronik sepenuhnya digunakan dalam proses pem-
belajaran. Dalam kondisi ini siswa hanya belajar lewat 
pembelajaran elektronik saja, tanpa menggunakan 
model pembelajaran lainnya. 
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Manfaat pembelajaran elektronik bagi pendidik 
(Soekarwati, 2003): 
a. Lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan 

belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan 
tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi 

b. Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna 
peningkatan wawasannya karena waktu luang yang 
dimiliki relative lebih banyak 

c. Mengontrol kebiasaan belajar peserta didik 
d. Mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-

soal latihan setelah mempelajari topik tertentu 
e. Memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukan 

hasilnya kepada peserta didik 
Manfaat pembelajaran elektronik bagi siswa: 

a. Berkembangnya fleksibelitas belajar siswa yang optimal 
b. Siswa dapat berkomunikasi dengan pendidik setiap saat 

Namun, perlu diingat bahwa disamping banyak 
manfaat yang didapat adapula kelemahan dari pembelajaran 
elektronik, seperti: 
a. Minimnya frekuensi kontak langsung antar sesama siswa 

maupun siswa dengan pendidik 
b. Terbatasnya peluang siswa untuk bersosialisasi 

3. Pembelajaran berbasis Web (Web Based Learning) 
Web based learning sering juga disebut sebagai sistem 

atau proses untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
jarak jauh melalui aplikasi web dan jaringan internet 
(Simamora, 2003). Manfaat dari web based learning yaitu: 
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a. Kelas tidak membutuhkan fisik, semuanya dapat di-
bangun dalam aplikasi internet 

b. Melalui internet lembaga pendidikan akan dapat lebih 
focus pada program penyelenggaraan pendidikan atau 
latihan 

c. Program web based learning dapat dilaksanakan dan di 
update secara cepat 

d. Dapat diciptakan interaksi yang bersifat real time (chat-
ting/video conference) atau non real time (e-mail, bulleting 
board, mailing list) 

e. Dapat mengakomodasi keseluruhan proses belajar, mulai 
dari registrasi, penyampauan materi, diskusi, evaluasi 
dan juga transaksi 

f.   Dapat diakses dari lokasi mana saja dan bersifat global 
g. Materi apa yang dirancang secara multimedia dan 

dinamis 
h. Siswa dapat dirancang secara multimedia dan dinamis 
i.   Siswa dapat terhubung ke berbagai perpustakaan online 

atau e-library di seluruh dunia dan menjadikannya 
sebagai media penelitian dalam meningkatkan pe-
mahaman dan bahan ajar 

j.   Pendidik dapat secara cepat menambah referensi bahan 
ajar yang bersifat studi kasus, tren industri dan proyeksi 
teknologi kedepan melalui berbagai sumber untuk me-
nambah wawasan peserta terhadap bahan ajar (Sima-
mora, 2003) 
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4. Peran Pembelajaran berbasis Google Classroom 
Pada tahap awal di tahun 2014-2016 pengembangan 

google classroom tidak diperuntukan untuk semua orang 
hanya sekolah yang berkerjasama dengan google, namun 
di bulan Maret 2017 google classroom dapat diakses oleh 
seluruh orang dengan menggunakan google pribadi. Hal 
ini yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik, siswa dan wali 
murid dalam pembelajaran, sehingga tidak diperlukan 
kerjasama dengan google. Pemanfaatan secara terbuka 
dapat memberikan keuntungan bagi pengguna google 
classroom dengan baik. Google Classroom merupakan se-
buah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas 
di dunia maya. Selain itu, google classroom bisa menjadi 
sarana distribusi tugas, submit tugas bahkan menilai tugas-
tugas yang dikumpulkan (Herman, 2014). Dengan demi-
kian, aplikasi ini dapat membantu memudahkan pendidik 
dan siswa dalam melaksanakan proses belajar dengan lebih 
mendalam. Hal ini disebabkan karena baik siswa maupun 
pendidik dapat mengumpulkan tugas, mendistribusikan 
tugas, menilai tugas di rumah atau dimanapun tanpa terikat 
batas waktu atau jam pelajaran. Google classroom sesung-
guhnya dirancang untuk mempermudah interaksi pendidik 
dan siswa dalam dunia maya. Aplikasi ini memberikan 
kesempatan kepada para pendidik untuk mengeksplorasi 
gagasan keilmuan yang dimilikinya kepada siswa. Pendidik 
memliki keleluasaan waktu untuk membagikan kajian 
keilmuan dan memberikan tugas mandiri kepada siswa 
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selain itu, pendidik juga dapat membuka ruang diskusi bagi 
para siswa secara online. Namun demikian, terdapat syarat 
mutlak dalam mengaplikasikan google classroom yaitu 
membutuhkan akses internet yang mumpuni. Dengan 
Google Classroom terdapat banyak peluang (opportunities) 
yang dapat diciptakan atau disiapkan untuk melakukan 
pembelajaran, mulai dari bagaimana bergabung dalam kelas 
virtual serta apa saja yang bisa dilakukan dengan Google 
Classroom. 
a. Fitur Google Classroom 

1) Assigmenments (tugas) Penugasan disimpan dan di-
nilai pada rangkaian aplikasi produktivitas google 
yang memungkinkan kolaborasi antara pendidik dan 
siswa atau siswa kepada siswa. Dokumen yang ada di 
google drive siswa dengan pendidik, file dihost di 
drive siswa dan kemudian diserahkan untuk peni-
laian. Pendidik dapat memilih file yang kemudian 
dapat diperlakukan sebagai template sehingga setiap 
siswa dapat mengedit salinannya sendiri dan kemu-
dian kembali ke nilai kelas alih-alih membiarkan 
semua siswa melihat, menyalin, atau mengedit doku-
men yang sama. Siswa juga dapat memilih untuk 
melampirkan dokumen tambahan dari Drive mereka 
ke tugas.  

2) Grading (pengukuran) Google classroom mendukung 
banyak skema penilaian yang berbeda. Pendidik 
memiliki pilihan untuk melampirkan file ke tugas 
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dimana siswa dapat melihat, mengedit, atau men-
dapatkan salinan individual. Siswa dapat membuat file 
dan kemudian menempelkannya ke tugas jika salinan 
file tidak dibuat oleh pendidik. Pendidik memiliki 
pilihan untuk memantau kemajuan setiap siswa pada 
tugas di mana mereka dapat memberi komentar dan 
edit. Berbalik tugas dapat dinilai oleh pendidik dan 
dikembalikan dengan komentar agar siswa dapat 
merevisi tugas dan masuk kembali. Setelah dinilai, 
tugas hanya dapat diedit oleh pendidik kecuali jika 
pendidik mengembalikan tugas masuk.  

3) Communication (komunikasi) Pengumuman dapat 
diposkan oleh pendidik ke arus kelas yang dapat 
dikomentari oleh siswa yang memungkinkan ko-
munikasi dua arah antara pendidik dan siswa. Siswa 
juga dapat memposting ke aliran kelas tapi tidak 
akan setinggi prioritas sebagai pengumuman oleh 
seorang pendidik dan dapat dimoderasi. Beberapa 
jenis media dari produk Google seperti file video 
YouTube dan Google Drive dapat dilampirkan ke 
pengumuman dan pos untuk berbagi konten. 
Gmail juga menyediakan opsi email bagi pendidik 
untuk mengirim email ke satu atau lebih siswa di 
antarmuka Google Kelas. Kelas dapat diakses di web 
atau melalui aplikasi seluler Android dan iOS 
Classroom.  
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4) Time-Cost (hemat waktu) Pendidik dapat menam-
bahkan siswa dengan memberi siswa kode untuk 
mengikuti kelas. Pendidik yang mengelola bebe-
rapa kelas dapat menggunakan kembali pengu-
muman, tugas, atau pertanyaan yang ada dari kelas 
lain. Pendidik juga dapat berbagi tulisan di beberapa 
kelas dan kelas arsip untuk kelas masa depan. 
Pekerjaan siswa, tugas, pertanyaan, nilai, komentar 
semua dapat diatur oleh satu atau semua kelas, atau 
diurutkan menurut apa yang perlu dikaji. 

5) Archive Course (arsip program) Kelas memungkin-
kan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada 
akhir masa jabatan atau tahun. Saat kursus diarsip-
kan, situs tersebut dihapus dari beranda dan 
ditempatkan di area Kelas Arsip untuk membantu 
pendidik mempertahankan kelas mereka saat ini. 
Ketika kursus diarsipkan, pendidik dan siswa dapat 
melihatnya, namun tidak dapat melakukan peru-
bahan apapun sampai dipulihkan.  

6) Mobile Application (aplikasi dalam telepon genggam) 
Aplikasi seluler Google Kelas, yang diperkenalkan 
pada bulan Januari 2015, tersedia untuk perangkat 
iOS dan Android. Aplikasi membiarkan pengguna 
mengambil foto dan menempelkannya ke tugas 
mereka, berbagi file dari aplikasi lain, dan mendu-
kung akses offline.  
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7) Privacy (privasi) Berbeda dengan layanan konsumen 
google, google classroom, sebagai bagian dari G Suite 
for Education, tidak menampilkan iklan apa pun 
dalam antarmuka untuk siswa, fakultas, dan 
pendidik, dan data pengguna tidak dipindai atau 
digunakan untuk tujuan periklanan. 

Adapun kelebihan google classroom menurut Janzem 
dalam Iftakhar (2016: 13) yakni mudah digunakan, 
menghemat waktu, berbasis cloud, fleksibel, dan gratis. Hal 
ini yang menjadi pertimbangan bahwa google classroom 
tepat digunakan untuk di sekolah dasar. Meskipun masih 
memiliki kelemahan seperti tidak adanya layanan eksternal 
seperti bank soal secara otomatis dan obrolan secara pribadi 
antara pendidik untuk mendapat umpan balik (Pappas, 
2015). Saat ini teknologi pembelajaran berbasis teknologi 
seperti google classroom sangat diminati salah satunya oleh 
pendidik. Dalam era kemajuan teknologi di abad moderen 
ini, komputer merupakan sarana penunjang aktifitas 
manusia di dalam bekerja dan berusaha demi tercapainya 
hasil kerja yang optimal (efisien, efektif, dan ekonomis). Di 
dunia pendidikan misalnya, proses pengolahan nilai siswa, 
pembuatan modul pembelajaran, demonstrasi materi 
belajar, dan proses penerimaan siswa merupakan contoh-
contoh aktifitas pendidikan yang akhir-akhir telah meng-
gunakan teknologi komputer.  

Bentuk-Bentuk Penggunaan Komputer Untuk Pem-
belajaran Media dalam pembelajaran memiliki fungsi 
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sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disam-
paikan pendidik. Media juga berfungsi untuk pembelajaran 
individual dimana kedudukan media sepenuhnya melayani 
kebutuhan belajar siswa (pola bermedia). Beberapa bentuk 
penggunaan komputer media yang dapat digunakan dalam 
pembelajaran meliputi: 
a. Penggunaan Multimedia dalam Presentasi.  

Multimedia presentasi digunakan untuk menjelas-
kan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan 
dalam pembelajaran klasikal dengan group belajar yang 
cukup banyak diatas 50 orang. Media ini cukup efektif 
sebab menggunakan multimedia projector yang memi-
liki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini 
adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, 
video, animasi, image, grafik dan sound menjadi satu 
kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai 
dengan modalitas belajar siswa. Program ini dapat 
mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, auditrif 
maupun kinestetik.  

Berbagai perangkat lunak yang memungkinkan 
presentasi dikemas dalam bentuk multimedia yang 
dinamis dan sangat menarik. Perkembangan perangkat 
lunak tersebut didukung oleh perkembangan sejumlah 
perangkat keras penunjangnya. Salah satu produk yang 
paling banyak memberikan pengaruh dalam penyajian 
bahan presentasi digital saat ini adalah perkembangan 
monitor, chard video, sound chard serta perkembangan 
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proyektor digital (digital image projector) yang memung-
kinkan bahan presentasi dapat disajikan secara digital 
untuk bermacam-macam kepentingan dalam berbagai 
kondisi dan situasi, serta ukuran ruang dan berbagai 
karakteristik audience. Pengolahan bahan presentasi 
dengan menggunakan komputer tidak hanya untuk 
dipresentasikan dengan menggunakan alat presentasi 
digital dalam bentuk Multimedia projector (seperti 
LCD, In-Focus dan sejenisnya), Dalam sudut pandang 
proses pembelajaran, presentasi merupakan salah satu 
metode pembelajaran. Penggunaannya yang menempati 
frekuensi paling tinggi dibandingkan dengan metode 
lainnya. Berbagai alat yang dikembangkan, telah mem-
berikan pengaruh yang sangat besar bukan hanya pada 
pengembangan kegiatan praktis dalam kegiatan presen-
tasi pembelajaran akan tetapi juga pada teori-teori yang 
mendasarinya.  

b. Multimedia Interaktif 
Multimedia Interaktif ini disajikan dalam bentuk 

CD, sehingga sangat cocok pembelajaran individual. 
Manfaat dari Pembelajaran yang menggunakan Multi-
media Interaktif antara lain: mendorong siswa belajar 
secara mandiri Membantu siswa meningkatkan pema-
haman materi Membantu dan mendorong pendidik 
dalam menjelaskan hal-hal yang sulit digambarkan 
dengan kata-kata. Sifat media ini selain interaktif juga 
bersifat multi media terdapat unsur-unsur media secara 
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lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks dan 
grafis. Beberapa model multimedia interaktif berbasis 
komputer yaitu:  
1) Model Drill: Model drills dalam CBI pada dasarnya 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 
bertujuan memberikan pengalaman belajar yang 
lebih kongkrit melalui penciptan tiruan-tiruan 
bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang 
sebenarnya. Biasanya dalam bentuk latihan soal-soal.  

2) Model Tutorial: Program CBI tutorial dalam 
merupakan program pembelajaran yang digunakan 
dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 
pe-rangkat lunak berupa program komputer yang 
berisi tujuan, materi pelajaran dan evaluasi 
pembelajaran. Metode Tutorial dalam CBI pola 
dasarnya mengikuti pengajaran Berprograma tipe 
Branching dimana informasi/mata pelajaran disajikan 
dalam unit-unit kecil, lalu disusul dengan pertanyaan 
dan respon jawaban dari komputer. 

3) Model Simulasi: Model simulasi dalam CBI pada 
dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran 
yang bertujuan memberikan pengalaman belajar 
yang lebih kongkrit melalui penciptaan simulasi-
simulasi dalam bentuk pengalaman yang mendekati 
suasana yang sebenarnya.  

4) Model Games: model permainan ini dikembangkan 
berdasarkan atas “pembelajaran yang menyenang-
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kan”, dimana peserta didik akan dihadapkan pada 
beberapa petunjuk dan aturan permainan. Dalam 
konteks pembelajaran sering disebut dengan In-
structional Games B. Para siswa dapat mengakses se-
cara online dari berbagai perpustakaan, museum, 
database, dan mendapatkan sumber primer tentang 
berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, 
laporan, data statistik. Informasi yang diberikan 
server-computers itu dapat berasal dari commercial 
businesses (.com), government services (.gov), nonprofit 
organizations (.org), educational institutions (.edu), atau 
artistic and cultural groups (.arts). Siswa dapat berperan 
sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analis, tidak 
hanya konsumen informasi saja. Maka dari itu kuri-
kulum 2013 sesuai dengan kemajuan teknologi saat 
ini yang mengharuskan pendidik dan siswa mampu 
menggunakan alat teknologi dengan baik. Siswa 
mampu menganalisis informasi yang relevan dengan 
pembelajaran dan melakukan pencarian yang sesuai 
dengan kehidupan nyatanya Siswa juga dapat belajar 
bekerjasama satu sama lain. Mereka dapat saling 
berkirim e-mail untuk mendiskusikan bahan ajar 
Kemudian, selain mengerjakan tugas-tugas pem-
belajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan pendidik siswa dapat berkomunikasi 
dengan teman sekelasnya (classmates). Setelah bahan 
pembelajaran elektronik dikemas dan dimasukkan ke 
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dalam jaringan sehingga dapat diakses melalui inter-
net, maka kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan 
adalah mensosialisasikan ketersediaan program pem-
belajaran tersebut agar dapat diketahui oleh masya-
rakat luas khususnya para calon peserta didik. Para 
pendidik juga perlu diberikan pelatihan agar mereka 
mampu mengelola dengan baik penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran melalui intenet. Karakteristik 
atau potensi internet sebagaimana yang telah diurai-
kan di atas tentunya masih dapat diperkaya lagi 
dengan yang lainnya. Namun, ketiga karakteristik/ 
potensi internet tersebut dipandang sudah memadai 
sebagai dasar pertimbangan untuk penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran melalui internet. Beberapa 
teknologi yang berhubungan dengan pembelajaran 
seperti : 
a) Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan 

atau menyampaikan materi, seperti buku dan 
materi visual statis terutama melalui proses pen-
cetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media 
hasil teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto 
atau representasi fotografik dan reproduksi. Materi 
cetak dan visual merupakan dasar pengembangan 
dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran 
lainnya. Teknologi ini menghasilkan materi pem-
belajaran dalam bentuk salinan tercetak.  
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b) Teknologi audio-visual adalah cara menghasilkan 
atau menyampaikan materi dengan menggunakan 
mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk me-
nyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran 
melalui audi-visual jelas bercirikan pemakaian 
perangkat keras selama proses belajar, seperti 
mesin proyektor film, tape recorder, dan proyek-
tor visual yang lebar. Jadi pengajaran melalui 
audio-visual adalah produksi dan peng-gunaan 
materi yang penyerapannya melalui pandangan 
dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergan-
tung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol 
yang serupa.  

c) Teknologi berbasis komputer merupakan cara 
menghasilkan atau menyampaikan materi dengan 
menggunakan sumber-sumber yang berbasis 
mikro-prosessor. Perbedaan antara media yang 
dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer 
dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya 
adalah terletak pada informasi/materi yang disim-
pan dalam bentuk digital bukan dalam bentuk 
cetakan atau visual. Pada dasarya teknologi ber-
basis komputer menggunakan layar kaca untuk 
menyajikan informasi kepada siswa. Berbagai jenis 
aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pem-
belajaran umumnya dikenal sebagai computer-
assisted instruction (pembelajaran dengan bantuan 
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komputer). Aplikasi tersebut apabila dilihat dari 
cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai 
meliputi tutorial (penyajian materi pelajaran secara 
bertahap), drills and practice (latihan mengaplikasi-
kan pengetahuan dan keterampilan yang baru 
dipelajarai) dan database (sumber data yang dapat 
membantu siswa menambah informasi dan 
pengetahuannya sesuai dengan keinginan masing-
masing). 

d) Teknologi gabungan adalah cara untuk meng-
hasilkan dan menyampaikan materi yang meng-
gabungkan pemakaian berupa bentuk media yang 
dikendalikan oleh komputer. Perpaduan beberapa 
jenis teknologi ini dianggap teknik yang paling 
canggih apabila dikendalikan oleh komputer yag 
memiliki kemampuan yang hebat seperti jumlah 
random access memory yang besar, hard disk yang 
besar kapasitasnya, dan monitor yang beresolusi 
tinggi ditambah denga periperal (alat-alat tam-
bahan seperti videodisc player, perangkat keras 
lainnya yang digunakan bersama dalam satu 
jaringan) dan sistem audio. 
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D. Rekomendasi Pembelajaran PPKn Berbasis Teknologi 
Pembelajaran 
1. Media Pemebelajaran PPKn di SD 

a. PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN 
PKn MELALUI MODEL PROBLEM BASED IN-
TRUCTION BERBANTUAN BLOG PADA SISWA 
KELAS IV SDN TUGUREJO 01 SEMARANG 
Oleh: ANDANG SETIAWAN 

Model pembelajaran ini mengangkat satu masalah 
aktual sebagai satu pembelajaran yang menantang dan 
menarik, maka dengan ini dalam proses belajar menga-
jar, siswa dapat dipastikan terlihat sangat antusias, 
dengan demikian materi yang disampaikan dapat di-
serap dengan baik. Pemberian pengalaman belajar dapat 
dirasakan melalui “mengalami” bukan sekedar “meng-
hafal” sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa 
tentang konsep-konsep serta hubungan antar konsep 
dalam ilmu pengetahuan. Siswa mampu menggunakan 
bermacam-macam keterampilan dan prosedur peme-
cahan masalah dan berpikir kritis. Dengan demikian 
tujuan pembelajaran bias dicapai dengan baik. Dengan 
kata lain model pembelajaran ini mengangkat satu 
masalah aktual sebagai satu pembelajaran yang menan-
tang dan menarik. 

Peserta didik diharapkan dapat belajar memecahkan 
masalah tersebut secara adil dan obyektif. Peranan 
pendidik sebagai pembimbing dan negosiator. Peran-
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peran tersebut dapat ditampilkan secara lisan selama 
proses pendefinisian dan pengklarifikasian masalah. 
Sarana pendukung model pembelajaran ini adalah: 
lembaran kerja siswa, bahan ajar, panduan bahan ajar 
untuk siswa dan untuk pendidik, artikel, jurnal, kliping, 
peralatan demonstrasi atau eksperimen yang sesuai, 
model analogi, meja dan kursi yang mudah di mobilisasi 
atau ruangan kelas yang sudah di tata untuk itu. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dan 
pembahasan mengenai kualitas pembelajaran pada 
keterampilan pendidik,aktivitas siswa dan hasil belajar 
siswa pada pembelajaran PKn melalui model Problem 
Based Intruction (PBI) berbantuan blog pada siswa kelas 
IV SDN Tugurejo 01 Semarang terbukti memberikan 
hasil yang positif baik untuk memudahkan pendidik saat 
memberikan pemahaman ataupun siswa yang mendapat 
kemudahan saat memahami suatu pelajaran serta mem-
berikan pengalaman yang menarik pada saat memecah-
kan suatu masalah. 

b. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 
BERBASIS MULTIMEDIA DENGAN MENGGU-
NAKAN ADOBE FLASH UNTUK MENING-
KATKAN HASIL BELAJAR PKn STUDI KASUS: 
SDI AL MADINA SEMARANG 
Oleh Farida Hasan Rahmaibu  

Penelitian ini dilatarbelakangi karena hasil Ujian 
Akhir Semester 1 Mata Pelajaran PKn merupakan hasil 
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terendah. Penyebabnya, antara lain motivasi yang 
kurang dan minat yang tidak seperti mata pelajaran lain. 
Sumber yang terbatas dan materi yang terlampau 
banyak, sedangkan pendidik belum menggunakan 
media berbasis multimedia sebagai media penunjang 
pembelajaran, padahal sekolah memiliki ruang kom-
puter beserta komputer yang dapat dioperasikan setiap 
siswa. Kemudian setelah dilakukan proses pembuatan 
media pembelajaran berbasis multimedia dengan meng-
gunakan Adobe Flash maka dihasilkan sebuah media 
yang fungsinya sebagai penyampai materi yang tentu-
nya ditampilkan dalam tampilan yang menarik sehingga 
membuat peserta didik menjadi bersemangat dan di-
harapkan dapat meningkatkan hasil belajar khsusnya 
dalam mata pelajaran PPKn. Setelah dilakukan uji coba 
dalam penelitian. Didapatkan sebuah kesimpulan yang 
menyatakan bahwa media pembelajaran ini memberi-
kan pengaruh yang positif kepada peserta didik.  Selain 
memberikan kesan yang menarik media ini juga ter-
bukti mampu memperbaiki hasil belajar peserta didik 
sebagaimana dilihat dari hasil UAS yang lebih baik dari 
sebelumnya. 

2. Media Pemebelajaran PPKn di SMP 
a. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PKn 

BERBASIS  MULTIMEDIA INTERAKTIF UNTUK 
SMP KELAS VIII  
Oleh: Desy Pujiastuti, Ali Idrus, Emosda 
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Setelah melalui serangkaian proses pengembangan 
yang mengadopsi dari model pengembangan Lee & 
Owen (2004), secara garis besar model pengembangan 
ini terdiri dari lima tahap, yaitu: tahap analisis, tahap 
desain, tahap pengembangan, tahap implementasi dan 
tahap evaluasi. Dan setelah diadakan penyempurnaan 
berdasarkan data yang diperoleh saat validasi dan setelah 
direvisi, akhirnya menghasilkan sebuah produk berupa 
media pembelajaran PKn berbasis multimedia interaktif 
menggunakan macromedia director, yang didalamnya 
banyak memuat data berupa teks, gambar, foto, audio, 
video dan animasi secara terintegrasi, sehingga dapat 
digunakan untuk membuat perangkat mengajar. Apli-
kasi macromedia director yang digunakan dalam mem-
buat media pembelajaran PKn ditinjau dari aspek materi 
dan media dinilai berkualitas  baik dan dapat digunakan 
sebagai media pembelajaran disekolah.  

Penggunaan media pembelajaran berbasis multi-
media interaktif yang menggunakan aplikasi macro-
media director pada media pembelajaran PKn untuk 
SMP kelas VIII ini terbukti mampu menaikkan hasil 
belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari nilai skor rata-rata 
tes PKn. Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan 
antara nilai rata-rata pada  saat pre test dan post tes. Apli-
kasi macromedia director yang gunakan dalam media 
pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini juga 
telah melewati tahapan validasi dan revisi sehingga 
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ditinjau dari aspek daya tarik dinilai menarik. Dan layak 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran.  

b. PENGEMBANGAN MEDIA PUZZLE BERBASIS 
MAKE A MATCH MATERI PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN BERSAMA UNTUK MENING-
KATKAN HASIL BELAJAR PKn KELAS VA SDN 
BOJONG SALAMAN 01 SEMARANG 
Oleh: Yeni Diana Mella Sari 

Media puzzle berbasis make a macth merupakan 
media visual berupa gambar diam yang terbentuk 
dengan cara menyusun jawaban yang ada pada 
kepingan atau potongan gambar berdasarkan kartu soal 
yang tersedia. Media puzzle berbasis make a match 
memiliki kepingan dua sisi, dimana satu sisi berisi 
jawaban-jawaban dari kartu soal yang tersedia dan sisi 
yang lain akan membentuk suatu gambar. Gambar akan 
terbentuk dengan sempurna apabila jawaban dari setiap 
nomor kartu soal tersusun dengan tepat. Dalam satu set 
media ini terdiri dari dua papan puzzle, potongan puzzle 
dua sisi, dan kartu soal. 

Kelebihan yang dimiliki make a match antara lain: 
1) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik 
secara kognitif maupun fisik; 2) karena ada unsur 
permainan, make a match dapat dikatakan menyenang-
kan; 3) meningkatkan pemahaman siswa terhadap 
materi yang dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi 
belajar siswa; 4) efektif sebagai sarana melatih kebe-
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ranian siswa untuk tampil presentasi; dan 5) efektif 
melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 
belajar. 

3. Media Pemebelajaran PPKn di SMA 
a. PENGEMBAGAN E-LEARNING PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN BERBASIS MOODLE DI 
SMA LAMPUNG SELATAN 
Oleh: SAFFUDDIN 

Dipilihnya aplikasi Moodle sebagai pengembangan 
media pembelajaran berbasis web adalah untuk men-
jawab permasalahan pokok penelitian ini yaitu bagai-
mana mengoptimalkan penggunaan teknologi kom-
puter dalam proses pembelajaran PKn di SMA Lampung 
Selatan, melalui penelitian ini dihasilkan sebuah produk 
pembelajaran PKn berbasis web yang dikembangkan 
menggunakan CMS Moodle, berupa website pembe-
lajaran, dan sebagai bahan uji coba untuk konten e-
learning digunakan standar kompetensi Globalisasi dan 
Kebebasan Pers. Sebelum benar benar diterapkan dalam 
proses pembelajaran website pembelajaran sebagai pro-
duk hasil pengembangan akan diuji tingkat efektifitas, 
efisiensi serta kemenarikannya dalam proses pembe-
lajaran PKn. 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini dan berdasarkan 
hasil pembahasan dapat disimpulkan: 1. Produk hasil 
pengembangan secara permanen ada di di 
http://belajarpkn.web.id/moodle. 2.Tingkat efektivitas 
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produk setelah diujicobakan dan hasilnya dilakukan uji 
statistik hasilnya produk hasil pengembangan cukup 
efektif diterapkan dalam proses pembelajaran. 3. Tingkat 
efisiensi produk berdasarkan Hasil uji efisiensi meng-
gunakan angket diperoleh kesimpulan produk hasil 
pengembangan berupa portal e-learning PKn sangat 
efisien dipergunakan dalam proses pembelajaran, karena 
fitur-fitur yang disediakan dalam portal elearning PKn 
memungkinkan portal e-learning, sehingga dengan ke-
hadiran portal e-learning PKn, pendidik tidak selalu 
berada di ruang kelas melaksanakan tugas-tugas menga-
jarnya dihadapan siswa, dan siswa dengan sendirinya 
dibawah bimbingan pendidik dapat belajar secara 
mandiri melalui portal e-learning. 

b. KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN MEDIA PEMBE-
LAJARAN INTERAKTIF POHON PINTAR PPKN 
DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR 
SISWA DI SMK N 2 MAGELANG 
Oleh: Nodi Herhana 

Adanya media pembelajaran yang interaktif dan 
inovatif tentu akan mengubah kondisi belajar seperti 
biasanya. Pohon Pintar PPKn merupakan media pem-
belajaran yang cocok untuk diterapkan sebagai solusi 
dari pembelajaran yang membosankan dan kurang 
diminati. Teknik mengajar atau metode pembelajaran 
pun disesuaikan agar mendukung terhadap media 
Pohon Pintar PPKn. Teknik atau metode yang cocok 
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diterapkan adalah dengan teknik atau metode Mind 
Map (peta pikiran). Peneliti menyarankan dengan 
metode Mind Map karena terdapat hubungan yang erat 
antara konsep Pohon Pintar PPKn dengan metode Mind 
Map dimana konsep dasar Pohon Pintar PPKn terkait 
materi yaitu menggunakan kata kunci sebagai cara 
mengingat suatu konsep atau teori tertentu, sama 
dengan konsep dari Mind Map.  

Kelebihan dari Pohon Pintar PPKn adalah cakupan 
materi yang luas meliputi semua pokok bahasan dalam 
mata pelajaran PPKn. Tidak hanya bisa untuk materi 
tertentu saja namun juga berlaku umum sesuai kebu-
tuhan. Kreativitas dari siswa akan diasah melalui 
pembuatan media Pohon Pintar PPKn antara lain 
menggunakan kertas berwarna dan spidol berwarna 
yang dibuat simbol sesuai dengan kata kunci materi, 
kemudian ditempelkan pada pohon yang sudah 
disiapkan, sehingga nantinya hasil akhir Pohon Pintar 
PPKn terlihat indah dan menarik minat siswa untuk 
mempelajari materi yang ada didalamnya. Kerjasama 
antar siswa semakin erat karena dalam 5 pembuatannya 
dibagi menjadi kelompok-kelompok, dimana kelompok 
kelompok itu bekerja sama membuat satu media pem-
belajaran Pohon Pintar PPKn. 

Keefektifan penggunaan media Pohon Pintar PPKn 
sudah efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Hal 
tersebut didasarkan pada tercapainya indikator-indikator 
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pembelajaran yang efektif. Indikator-indikator tersebut 
adalah: a) pengorganisasian pembelajaran dengan baik, 
b) komunikasi secara efektif, c) penguasaan dan antu-
siasme dalam mata pelajaran, d) sikap positif terhadap 
peserta didik, e) pemberian ujian dan nilai yang adil, f) 
keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan g) hasil 
belajar peserta didik yang baik. Kelebihan yang terdapat 
pada media Pohon Pintar PPKn adalah: (1) mening-
katkan prestasi belajar siswa, (2) menumbuhkan kreati-
vitas siswa, (3) menyenangkan, (4) mudah dipahami, 
dan (5) meningkatkan keaktifan, kerja sama, dan kebe-
ranian siswa. Sedangkan kelemahan yang terdapat pada 
media Pohon Pintar PPKn yaitu: (1) siswa kesulitan 
menemukan kata kunci yang sesuai dengan materi, (2) 
siswa kesulitan membuat simbol yang cocok dengan 
kata kunci, dan (3) alur penempatan kata kunci dan 
simbol kurang sistematis. 
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BAB VI 
TELAAH RISET MEDIA DAN TEKNOLOGI 

PEMBELAJARAN PPKn 
 
Beberapa hasil penelitian ini berkaitan dengan media dan 

teknologi pembelajaran PPKn. Penuangan hasil penelitian ini, 
disamping untuk kajian lebih lanjut tentang peran media dalam 
pembelajaran PPKn, juga dimaksudkan sebagai masukan bagi 
mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sama. Meskipun 
pemaparan hasil penelitian ini tidak komprehensif, namun 
sedikitnya dapat membantu pembaca khususnya mahasiswa 
tentang arah kegiatan penelitian media pembelajaran PPKn. 
A. Hasil Penelitian 1 

Judul : Pengembangan e-modul berorientisasi KKNI 
pada perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan 
Universitas Sriwijaya. 

Penulis : Husnul Fatihah, Sri Artati Waluyati, Camellia 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-modul 

beriorentasi KKNI pada perkuliahan pendidikan kewarga-
negaraan dampak potensial e-modul berorientasi KKNI 
terhadap hasil mahasiswa pada perkuliahan pendidikan kewar-
ganegaraan. Penelitian pengembangan ini menggunakan 
model ADDIE. Subjek penelitian yang ditetapkan adalah 
mahasiswa ilmu computer dan jaringan yang mengambil 
Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 
Ganjil 2017-2018. 
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka disim-
pulkan e-modul berorientasi KKNI yang dikembangkan ini 
valid, praktis dan berefek potensial dalam meningkatkan 
pemahaman mahasiswa terhadap materi. Terkategorikan valid 
setelah mendapatkan hasil 92% dar validasi ahli Bahasa dan 
92% ahli materi. Kemudian dalam tiga kali tahapan uji coba 
mendapatkan tanggapan yang positif dari para mahasiswa 
penggunaanya. Pada uji coba lapangan terdapat N-gain 0,6 
dengan kategori sedang dari perbandingan pre test dan post test 
yang dilakukan. 
1. Pendahuluan 

Aspek pendidikan juga turut serta memanfaatkan 
kemajuan teknologi, diantaranya pendidik  dan peserta 
didik dapat dengan mudah mengetahui serta mempelajari 
ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan dimana saja dan 
kapan saja, teknologi juga membantu pendidik menyam-
paikan materi dengan lebih efektif dan efisien. Pengaruh-
pengaruh positif tersebut mendukung terwujudnya proses 
pembelajaran yang tertuang dalam peraturan pemerintah 
No. 32 tahun 2013 pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “proses 
pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memo-
tivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi pra aksara, kreativitas, 
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 
perkembangan fisik dan psikologis peserta didik”.  
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Salah satu isi dari undang-undang sistem pendidikan 
nasional tersebut menyatakan bahwa dalam proses pembe-
lajaran pendidik hendaklah menyiapkan dan menyediakan 
emodul atau modul yang interaktif dan inovatif, sehingga 
siswa tertarik dan termotivasi untuk membaca dan mem-
pelajari. Untuk menyiapkan modul yang interaktif dan 
inovatif pendidik dituntut untuk mampu menggunakan 
dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun, masih 
banyak pendidik baik dari tingkat perpendidikan tinggi 
maupun sekolah menengah dan dasar yang belum mampu 
memanfaatkan kemajuan teknologi, dalam penyampaian e-
modul pembelajaran. E-modul yang digunakan hanya 
berupa buku atau modul cetak sehingga masih kalah mena-
rik dengan informasi lain yang dikemas secara elektronik.  

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh setiap maha-
siswa di Universitas Sriwijaya pada semester ganjil atau 
semester genap. Mengingat mata kuliah PKn adalah mata 
kuliah wajib, maka memaksimalkan proses pembelajaran-
nya merupakan hal yang sangat penting. Salah satu cara 
memaksimalkan proses pembelajaran adalah dengan 
pengembangan modul apalagi memperhatikan belum ada 
pengembangan e-modul pada mata kuliah PKn. Modul 
yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah 
modul dengan pendekatan elektronik yang disebut dengan 
emodul. Pengembangan e-modul ini dirancang dengan 
menggunakan program komputer (software) flash flip book. 
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Pada awalnya flip book adalah salah satu jenis animasi klasik 
yang dibuat dari setumpuk kertas menyerupai buku tebal, 
pada setiap halamannya digambarkan proses tentang 
sesuatu yang nantinya proses tersebut terlihat seperti 
bergerak. 

Seiring dengan perkembangan zaman telah banyak 
vendor yang menyediakan perangkat lunak untuk mem-
buat media flip book, misalnya Macromedia yang menge-
luarkan software flash flip book. Dengan software ini media 
pembelajaran yang disajikan tidak hanya menampilkan 
teks, tetapi juga video, suara dan gambar. Dengan 
demikian mahasiswa bisa mengakses pelajaran kapan pun 
dan di mana pun mereka berada, tanpa harus membawa 
buku-buku dan modul cetak pembelajaran. Sehingga diha-
rapkan mahasiswa semakin senang belajar dan berdampak 
meningkatnya nilai hasil belajarnya.  

Konten atau materi e-modul yang akan dikem-
bangkan ini berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia (KKNI) sebagaimana pada Peraturan Presiden 
No 8 tahun 2012. Peraturan presiden mengenai KKNI 
menjelaskan bahwa lulusan setara S1 harus memiliki 
beberapa kompetensi antara lain: (1) mampu mengapli-
kasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iptek pada 
bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 
beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, (2) menguasai 
konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum 
dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang penge-
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tahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memfor-
mulasikan penyelesaian masalah prosedural, (3) mampu 
mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis 
informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk 
dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan 
kelompok, (4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri 
dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil 
kerja organisasi. Berbagai penelitian mengenai e-modul 
telah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya, misalnya 
penelitian dilakukan oleh Sugianto, dkk (2013) yang 
menunjukkan modul virtual memiliki tampilan yang me-
narik, mudah dipahami dan mudah digunakan. Selanjutnya 
penelitian Gunawan (2014), bahwa e-modul Akuntansi 
yang dikembangkan untuk pembelajaran SMK program 
keahlian akuntansi memiliki efek potensial terhadap hasil 
belajar siswa dan peningkatan aktivitas belajar siswa. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-
modul yang dikembangkan tergolong berhasil. Oleh 
karena itu peneliti ingin mengembangkan e-modul yang 
memiliki kekhasan berorientasi KKNI karena e-modul 
yang dikembangkan pada tingkat sekolah tinggi khususnya 
pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Berdasar-
kan uraian tersebut, maka peneliti merasa sangat perlu 
untuk melakukan penelitian mengenai e-modul berorien-
tasi KKNI dalam bentuk penelitian pengembangan yang 
dilaksanakan melalui prosedur dan ketentuan ilmiah. 
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2. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Sriwijaya dengan masa penelitian selama 1 
(satu) tahun. Subjek penelitian yang ditetapkan adalah 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah PKn pada 
semester Ganjil 2017-2018 yang akan ditetapkan dengan 
random sampling. Penelitian ini merupakan jenis pene-
litian dan pengembangan (research and development) meng-
gunakan model ADDIE (analyze, design, development, 
implementation, evaluation) dan model lainnya. Model-
model desain pembelajaran tersebut pada intinya menggu-
nakan pendekatan sistem dan memiliki tujuan untuk 
menghasilkan produk pembelajaran yang efektif dan 
efisien. Data dikumpulkan melalui teknik angket, doku-
mentasi, observasi dan tes.  

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah 
analisis data kuantitatif. Selain data hasil studi pendahuluan, 
data angket yang berkaitan dengan validitas produk juga 
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil 
data angket kemudian dikonversi ke dalam persentase 
untuk menentukan tanggapan validator terhadap e-modul 
berorientasi KKNI yang didasarkan pada kriteria penilaian 
data persentase. Selanjutnya, data validasi diinterpretasikan 
dalam bentuk kalimat yang bersifat kualitatif berdasarkan 
rata-rata data yang diperoleh dan kriteria data masing-
masing. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis 
hasil angket dan tes dengan menggunakan analisis nilai 
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gain untuk melihat dampak potensial e-modul terhadap 
peningkatan perhatian dan pemahaman mahasiswa 
terhadap pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarga-
negaraan pada saat uji coba. 

3. Hasil dan Pembahasan 
Penelitian pengembangan e-modul ini dimulai dari 

studi pendahuluan yang dilakukan dengan cara menga-
nalisis fenomena serta hambatan yang dihadapi mahasiswa 
dalam mengikuti proses pembelajaran mata kuliah PKn. 
Salah satu alasan pengembangan e-modul ini adalah dalam 
konteks abad 21 ini warga negara harus mampu secara 
digital terlibat dan mengoperasikan perangkat-perangkat 
digital. Dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, istilah 
itu disebut sebagai digital citizenship (kewarganegaraan 
digital). Kewarganegaraan digital diartikan sebagai aturan 
berperilaku warga negara di dunia digital. Lebih singkat 
dikatakan bahwa kewarganegaraan digital sebagai ke-
mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat online 
(Mossberger, Tolbert, & McNeal, 2008).  

Kewarganegaraan digital juga diartikan kemampuan 
untuk menggunakan teknologi secara kompeten; menaf-
sirkan dan memahami konten digital dan menilai kredi-
bilitasnya; membuat, meneliti, dan berkomunikasi dengan 
alat yang tepat; berpikir kritis tentang peluang dan 
tantangan etika dunia digital; membuat pilihan online yang 
aman, bertanggung jawab, dan penuh hormat (Isman & 
Gunggoren, 2014). Dengan demikian, kata kunci dari 
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beberapa definisi di atas adalah adanya meliputi penge-
tahuan dan keterampilan untuk menggunakan teknologi 
secara tepat dalam dunia digital, mengelola risiko. 

Berdasarkan hasil review dan observasi yang dilakukan 
pada uji coba kelompok kecil maka dapat disimpulkan 
bahwa modul pembelajaran yang dikembangkan tim 
peneliti sudah memenuhi unsur validitas serta membuat 
mahasiswa berperan aktif selama proses pembelajaran mata 
kuliah pendidikan kewarganegaraan. Karena itulah media 
pembelajaran yang dikembangkan ini akan dilanjutkan 
untuk uji coba lapangan pada seluruh mahasiswa di kelas. 
Tahapan ini dibuat menyerupai situasi pembelajaran yang 
sebenarnya dengan maksud jika produk tersebut telah 
dinilai layak maka dapat digunakan pada khalayak lainnya. 
Tahapan uji coba lapangan dimulai dengan pemberian tes 
awal (pre-test) sebanyak 15 butir soal pilihan ganda kepada 
mahasiswa yang dijadikan objek penelitian, hal ini dimak-
sudkan untuk mengukur kemampuan awal mahasiswa 
berkaitan dengan materi pendidikan kewarganegaraan. 

Selanjutnya di akhir proses pembelajaran diadakan 
posttest. Skor dari tes tersebut disajikan pada tabel berikut 
ini. 
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                                               Tabel Hasil Pre-test dan Post-Test 

No Nama Pretest Posttest 

1 M. Taufik Hidayat 40 67 

2 Syekh Abdullah 40 67 

3 M. Aji Ma’ruf 67 87 

4 Hanni Septia 53 73 

5 Kiki Arifudin 27 67 

6 Alfin Mulya Pradana 53 73 

7 Ainsya Arbahori 67 67 

8 Tantri Langgeng 73 73 

9 Widodo - - 

10 Farhan Ali 53 87 

11 Zumardi Irfan 60 93 

12 Wahyudi Hasrakhan 67 87 

13 Yoga Faturrahman 47 67 

14 Tiara Nu’Azmi Pupa 53 80 

 Total 700 1008 

 Rata Rata 53,9 77,6 

                                                                  Sumber: data diolah penulis, 2018  
Data tabel menyatakan rata-rata skor pretest sebesar 

53,9, sedangkan nilai posttest rata-ratanya sebesar 77,6. 
Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 
sebesar 23,7 dan di dapatkan N-Gain sebesar 0,6 dengan 
kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa e-
modul ini memiliki efek potensial terhadap pemahaman 
mahasiswa terhadap materi perkuliahan pendidikan 
kewarganegaraan. Pada tahapan uji coba lapangan juga 
menggunakan angket untuk melihat tanggapan mahasiswa 
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mengenai e-modul yang telah dikembangkan, hasilnya 
terlihat rata-rata tanggapan mahasiswa yang menggunakan 
e-modul ini dikategorikan sangat baik dengan nilai sebesar 
85.94%. Menurut mahasiswa yang menggunakan e-modul 
ini menyatakan bahwa e-modul berorientasi KKNI sangat 
membantu dalam mempelajari materi perkuliahan dikare-
nakan praktis dan menarik dengan berbagai efek yang ada 
di e-modul tersebut Selanjutnya melihat keaktifan maha-
siswa selama proses pembelajaran menggunakan emodul 
berorientasi KKNI, digunakan juga teknik observasi, hasil 
observasi diperoleh hasil sebesar 66,64% sehingga dapat 
disimpulkan bahwa keaktifan mahasiswa selama proses 
pembelajaran menggunakan e-modul berorientasi KKNI 
tersebut berada pada kategori aktif . 

Agar tujuan pembelajaran selaras dengan kerangka 
kualifikasi nasional Indonesia maka, e-modul yang di-
kembangkan berorientasi dengan KKNI berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia yang menyandingkan, 
menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan 
dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu 
skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan 
dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Peraturan 
presiden mengenai KKNI menjelaskan bahwa lulusan 
setara S1 harus memiliki beberapa kompetensi antara lain: 
(1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan 
memanfaatkan iptek yang dihadapi, (2) Menguasai konsep 
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teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan 
konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan 
tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan 
penyelesaian masalah prosedural, (3) Mampu mengambil 
keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan 
data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih 
berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok, (4) 
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. 
Dengan demikian, setiap pembahasan dalam modul ber-
orientasi pada 4 kompetensi lulusan S1 yang dimuat dalam 
KKNI tersebut. Penggunaan berbagai macam aplikasi da-
lam mengembangkan e-modul berorientasi KKNI sangat 
baik untuk dimanfaatkan. Sehinga tampilan e-modul dapat 
lebih menarik dan atraktif, selain itu juga dapat menambah 
keefektifan dan keefisienan emodul tersebut sebagaimana 
capaian pembelajaran secara umum yang mencakup aspek-
aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu penge-
tahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan 
kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban 
seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pem-
bangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika 
yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila 
dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk 
menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan 
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seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia 
(Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014). 

4. Kesimpulan 
Berdasarkan data-data yang didapatkan selama pene-

litian maka dapat disimpulkan jika e-modul berorientasi 
KKNI yang dikembangkan ini valid, praktis dan berefek 
potensial dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa 
terhadap materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. 
Terkategorikan valid setelah mendapatkan hasil 92% dari 
validasi ahli bahasa dan 92% dari ahli materi. Kemudian 
dalam tiga kali tahapan uji coba mendapatkan tanggapan 
yang positif dari para mahasiswa penggunaannya. Dan 
pada uji coba lapangan terdapat N-Gain sebesar 0,6 dengan 
kategori sedang dari perbandingan pre tes dan pos tes yang 
dilakukan. Namun kelemahan e-modul berorientasi KKNI 
ini ialah tidak kompatibel di semua perangkat sehingga 
hanya perangkat lunak tertentu saja yang bisa memakai 
aplikasi multimedia tersebut. 

 
B. Hasil Penelitian 2 

Judul : Pengembangan Media Pembelajaran PKn 
berbasis Multimedia Interaktif untuk SMP 
Kelas VIII 

Penulis :  Desy Pujiastuti, Ali Idrus, Emosda 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pem-

belajaran berbasis media menggunakan multimedia interaktif 
dengan aplikasi macrom director. Tujuan pengembangan ini 
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adalah untuk menghasilkan media berbasis interaktif pem-
belajaran kewarganegaraan multimedia yang dapat mening-
katkan hasil belajar siswa dan layak digunakan selama proses 
pembelajaran PKn. Model pengembangan mengadopsi model 
pengembangan Lee & Owen. Secara garis besar, model 
pengembangan ini terdiri dari 5 fase: 1) analisis, 2) desain, 3) 
pengembangan, 4) implementasi, dan 5) evaluasi. Pengujian 
produk dilakukan pada siswa kelas delapan di SMP Negeri 8 
Muaro Jambi. Berdasarkan hasil validasi keduanya materi dan 
media, bentuk keseluruhan produk media pembelajaran dapat 
dikategorikan sebagai baik, dan layak digunakan sebagai 
media pembelajaran kewarganegaraan 
1. Pendahuluan:  

Pada era tehnologi informasi saat ini yang ditandai 
dengan tersedianya informasi yang semakin banyak dan 
bervariasi dan tersedia dalam berbagai bentuk dan dalam 
waktu yang relatif cepat. Kemajuan teknologi telah mem-
berikan beberapa kelebihan karena dapat digunakan 
hampir dalam semua bidang kehidupan manusia, salah 
satunya dalam bidang pendidikan utamanya saat proses 
pembelajaran.  

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan media 
informasi dan komunikasi, baik perangkat keras (Hardware) 
maupun perangkat lunak (Software), telah mengakibatkan 
bergesernya peran pendidik. Pendidik tidak lagi berperan 
sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pem-
belajaran. Oleh karena itu peran pendidik dalam konteks 
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pembelajaran menuntut perubahan. dimana pendidik 
dituntut agar dapat bekerja secara profesional, mengajar 
secara sistematis, berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran 
yang efektif dan efisien, artinya pendidik dapat merekayasa 
media pembelajaran sehingga menjadikan proses pembela-
jaran sebagai pengalaman yang bermakna bagi peserta 
didik. Untuk itu pendidik diharapkan memiliki kemam-
puan untuk : (a) memanfaatkan sumber belajar di ling-
kungannya secara optimal dalam proses pembelajaran, (b) 
berkreasi danmengembangkan gagasan baru, (c) mengu-
rangi kesenjangan pengetahuan yang diperoleh peserta 
didik dari sekolah dengan pengetahuan yang akan dipero-
lehnya nanti dimasyarakat, (d) memperjelas relevansi dan 
keterkaitan mata pelajaran bidang ilmu dengan kebutuhan 
sehari-hari dalam masyarakat, (e) mengembangkan penge-
tahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik secara 
bertahap dan utuh, (f) memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk dapat berkembang secara optimal sesuai 
dengan kemampuannya, (g) menerapkan prinsip-prinsip 
belajar aktif. 

Bertolak dari hal diatas maka perlu dikembangkan 
media pembelajaran berbasis macromedia director yang 
dapat berperan dalam proses pembelajaran yang tentunya 
senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan memberi 
daya tarik sendiri bagi peserta didik untuk mempelajarinya, 
sehingga peserta didik dapat mengkonstruksi pemaha-
mannya melalui media dan dapat belajar secara mandiri.  
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Namun demikian terdapat beberapa persyaratan yang 
hendaknya diperhatikan dalam pengembangan media 
pengajaran Pendidikan PKn, yaitu: (1) Membawakan 
sesuatu/sejumlah isi-pesan harapan, (2) Memuat nilai atau 
moral kontras atau dilematis, (3) Diambil dari dunia kehi-
dupan nyata (peserta didik, lokal, nasional atau dunia), (4) 
Menarik minat dan perhatian peserta didik atau melibatkan 
diri peserta didik, (5) terjangkau oleh kemampuan belajar 
peserta didik. 

2. Metodologi Penelitian 
Model penelitian dalam pengembangan ini bersifat 

deskriptif prosedural, artinya didalam mengembangkan 
produk media pembelajaran ada langkah-langkah yang 
harus diikuti untuk menghasilkan sebuah produk. Adapun 
model pengembangan yang diembangan, diadopsi dari 
model pengembangan yang dikembangkan oleh Lee & 
Owens. Dimana secara garis besar model pengembangan 
ini terdiri dari 5 tahap yaitu: 1) tahap analisis, terdiri dari 
dua langkah, yaitu analisis kebutuhan (need assessment), dan 
analisis awal - akhir (font-end analysis), 2) tahap desain 
(design) antara lain ; menentukan jadwal, menentukan 
anggota team, menentukan spesifikasi media, membuat 
struktur isi/materi, perencanaan kontrol konfigurasi dan 
review. 3) pengembangan (development), 4) implementasi 
(implementation), dan 5) evaluasi (evaluation).  

Untuk menghasilkan produk pengembangan yang 
berkualitas, perlu dilakukan uji coba dengan menggunakan 
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instrumen yang mampu menggali apa yang seharusnya 
dikehendaki dalam pengembangan media pembelajaran 
ini, berupa evaluasi dan revisi. Adapun instrumen pengum-
pulan data yang digunakan dalam pengembangan media 
pembelajaran PKn berupa angket dan observasi (penga-
matan). Tahap ini penting dilakukan untuk mengetahui 
letak ketidaksempurnaan produk yang dikembangkan. 
Selanjutnya produk yang telah dikembangkan kemudian 
diujicobakan pada uji coba perorangan, uji coba kelompok 
kecil, dan uji coba lapangan. 

Dengan adanya proses uji coba ini, diharapkan kualitas 
media pembelajaran yang dikembangkan akan menjadi 
lebih baik. Adapun validasi produk media pembelajaran 
PKn berbasis macromedia director ini dilakukan oleh tiga 
orang ahli yaitu ahli materi , ahli media dan ahli desain. 
Subjek ujicoba yang terlibat dalam pengembangan ini 
secara keseluruhan berjumlah empat puluh orang peserta 
didik dan dua orang pendidik.  

Jenis data yang diperoleh pada tahap ujicoba produk 
pengembangan bersifat kualitatif dan kuantitatif, dimana 
data tersebut diperoleh dari hasil penilaian ahli materi, ahli 
media dan ahli desain serta peserta didik, guna memperoleh 
data tentang daya tarik media pembelajaran yang diguna-
kan, sedang data dari hasil observasi digunakan untuk 
mengetahui reaksi peserta didik dalam menggunakan 
media pembelajaran. 
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3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini 

berupa media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 
menggunakan macromedia director, yang didalamnya 
menampilkan gambar, video, audio, dan narasi. Selanjutnya 
untuk menampilkan media pembelajran saat proses 
pembelajaran maka dibutuhkan perangkat tambahan 
berupa in focus (LCD). Media pembelajaran ini dapat 
ditayangkan menggunakan personal komputer (PC) atau 
laptop. Bentuk fisik dari media pembelajaran ini berupa 
kepingan Compact Disk (CD), namun dapat juga disimpan 
di dalam flashdisk. 

Pengembangan media pembelajaran ini dikembang-
kan berdasarkan analisis kebutuhan dimana berdasarkan 
hasil observasi dan wawancara yang dilakukan melalui 
penyebaran angket, diketahui bahwa pembelajaran PKn 
termasuk salah satu mata pelajaran yang mempunyai 
cakupan cukup luas, dan secara umum tidak menarik 
karena materinya lebih banyak hapalan berupa konsep-
konsep ataupun tentang peraturan-peraturan.  

Khusus untuk materi tentang demokrasi dan kedau-
latan, peserta didik membutuhkan media selain pendidik 
yang dapat membantu peserta didik lebih memahami 
materi pelajaran, sekaligus dapat menerapkan dalam kehi-
dupan sehari-hari. Selain itu juga diperoleh informasi 
bahwa pendidik PKn membutuhkan media pembelajaran 
berbasis multimedia interaktif yang dapat membantu saat 
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proses pembelajaran berlangsung yang dilengkapi dengan 
video, animasi, musik, dan narasi. 

Sebenarnya untuk mata pelajaran PKN sudah tersedia 
media pembelajaran dalam bentuk CD pembelajaran, 
namun pendidik tidak menggunakan karena dirasa kurang 
menarik. Kurang menarik disini maksudnya dalam CD 
pembelajaran tersebut hanya berisi materi saja tanpa 
dilengkapi dengan gambar, video, audio dan narasi, selain 
itu juga tidak dilengkapi dengan contoh-contoh untuk 
memudahkan peserta didik memahami materi yang 
disampaikan saat proses pembelajaran. 

Selanjutnya berdasarkan hasil ujicoba perorangan pada 
3 orang responden (peserta didik) menunjukkan hasil baik. 
Aspek yang diujicobakan mendapat respon yang baik dari 
ketiganya, dari indikator yang ditampilkan memperoleh 
skor rata-rata 40,7 atau dengan kriteria sangat baik/sangat 
menarik/sangat mudah/sangat layak. Ada empat indikator 
yang memperoleh penilaian sangat baik/sangat menarik/ 
sangat mudah/sangat layak, yakni: “tampilan awal multi-
media yang disajikan memperoleh skor rata-rata 4,3, daya 
tarik gambar atau video yang disajikan memperoleh skor 
rata-rata 4,6, tertarik dengan penyelesaian soal-soal yang 
diberikan memperoleh skor 4,3, dan multimedia yang di-
sajikan layak digunakan dalam pembelajaran memperoleh 
skor 4,6. Selanjutnya yang mendapatkan penilaian dengan 
kriteria baik/menarik/ mudah/layak ada empat indikator 
yaitu kemenarikan musik pengiring memperoleh skor rata-
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rata 4,0, kemenarikan komposisi warna dalam multimedia 
interaktif memperoleh skor rata-rata 4,0, kemudahan 
penggunaan menu dalam multimedia interaktif mempe-
roleh skor rata-rata 4,0, dan multimedia interaktif yang 
disajikan menarik untuk peserta didik memperoleh skor 
rata-rata 4,0, terakhir ada 2 indikator yang memperoleh 
nilai cukup baik/cukup menarik/cukup mudah/cukup layak 
(sedang), indikator tersebut yaitu indikator tentang ke-
mudahan memahami materi pembelajaran memperoleh 
skor rata-rata 3,3 dan kemudahan memahami contoh-
contoh yang diberikan memperoleh skor rata-rata 3,3. 
Meskipun memperoleh skor rata-rata 40,7 atau apabila 
disesuaikan dengan tabel penilaian aspek daya tarik 
memperoleh kriteria sangat baik/sangat menarik/sangat 
mudah/sangat layak, namun masih ada beberapa hal yang 
perlu diperbaiki berdasarkan komentar dan pendapat dari 
hasil ujicoba. Dari tabel nilai data diatas menunjukkan 
bahwa tingkat pemahaman peserta didik rata-rata cukup 
baik dan mengalami peningkatan dari yang semula nilai 
rata-ratanya 44,2 meningkat menjadi 66,7, walaupun masih 
ada beberapa peserta didik yang memperoleh nilai kurang 
memuaskan. Apabila diperhatikan maka skor rata-rata yang 
diperoleh pada saat uji coba lapangan mengalami 
peningkatan, hal ini menandakan bahwa kualitas media 
berdasarkan perolehan nilai saat ujicoba sangat baik/sangat 
menarik/sangat mudah/sangat layak untuk digunakan 
sebagai media saat proses pembelajaran.  
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Dari rekapitulasi perolehan nilai pre-tes dan post tes 
pada saat diadakan uji coba lapangan, maka tampak adanya 
peningkatan setelah menggunakan produk berupa media 
pembelajaran PKn berbasis macromedia director, dari yang 
semula rata-rata 60,8 pada saat pre-test, setelah pelaksanaan 
pos tes mengalami peningkatan nilai rata-rata menjadi 
77,6. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta 
didik rata-rata sudah baik meskipun masih ada beberapa 
yang memperoleh nilai yang kurang memuaskan. Nilai pos 
tes ini sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) untuk mata pelajaran PKn secara keseluruhan. 
Berdasarkan data hasil uji coba lapangan, dapat disimpulkan 
bahwa dengan menggunakan media pembelajaran berbasis 
multimedia interaktif pada saat pembelajaran PKn dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan observasi dan wawancara pendahuluan 
yang dlakukan oleh pengembang kepada pendidik (rekan 
sejawat) dan peserta didik, diperoleh informasi bahwa 
pembelajaran PKn membutuhkan media yang dapat mem-
bantu peserta didik memahmami materi yang diberikan 
saat proses pembelajaran. Sebenarnya di SMP Negeri 8 
Muaro Jambi untuk hampir semua bidang studi telah 
disediakan media pembelajaran untuk menunjang proses 
pembelajaran. Namun tidak banyak pendidik yang mau 
menggunakan karena tidak menarik.  

Khusus untuk bidang studi PKn pendidik saat proses 
pembelajaran tidak menggunakan media dalam menjelas-
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kan materi yang sifatnya abstrak dan hapalan konsep-
konsep, akibatnya peserta didik pemahaman terhadap 
materi yang diberikan sangat minim dan tentu saja hal ini 
berpengaruh terhadap perolehan nilai. Dan untuk menga-
tasi kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi selama 
proses penafsiran dan agar pembelajaran dapat berlangsung 
secara efektif, maka sedapat mungkin dalam penyampaian 
pesan (isi/materi) dibantu dengan menggunakan media 
pembelajaran, sehingga materi pembelajaran sampai kepada 
tujuan yang ingin dicapai. Dengan menggunakan media 
pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memperoleh 
berbagai pengalaman nyata, sehingga materi pelajaran 
yang disampaikan dapat diserap dengan mudah dan baik. 

4. Simpulan dan Saran 
Setelah melalui serangkaian proses pengembangan 

yang mengadopsi dari model pengembangan Lee & Owen 
(2004), secara garis besar model pengembangan ini terdiri 
dari lima tahap, yaitu: tahap analisis, tahap desain, tahap 
pengembangan, tahap implementasi dan tahap evaluasi. 
Dan setelah diadakan penyempurnaan berdasarkan data 
yang diperoleh saat validasi dan setelah direvisi, akhirnya 
menghasilkan sebuah produk berupa media pembelajaran 
PKn berbasis multimedia interaktif menggunakan macro-
media director, yang didalamnya banyak memuat data 
berupa teks, gambar, foto, audio, video dan animasi secara 
terintegrasi, sehingga dapat digunakan untuk membuat 
perangkat mengajar. 
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Aplikasi macromedia director yang digunakan dalam 
membuat media pembelajaran PKn ditinjau dari aspek 
materi dan media dinilai berkualitas baik dan dapat diguna-
kan sebagai media pembelajaran disekolah. Penggunaan 
media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang 
menggunakan aplikasi macromedia director pada media 
pembelajaran PKn untuk SMP kelas VIII ini terbukti 
mampu menaikkan hasil belajar siswa, hal ini dapat dilihat 
dari nilai skor rata-rata tes PKn. Hasil tersebut diperoleh 
dari perbandingan antara nilai rata-rata pada saat pre test 
dan post tes. Aplikasi macromedia director yang gunakan 
dalam media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 
ini juga telah melewati tahapan validasi dan revisi sehingga 
ditinjau dari aspek daya tarik dinilai menarik. Dan layak 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

 
C. Hasil Penelitian 3 

Judul : Pengembangan Media Pembelajaran berbasis 
Komputer Model Drill pada Mata Pelajaran PKn 
Kelas X 

Penulis : Joko Kuswanto, Ismawati 
Hasil belajar siswa yang saat ini dinilai masih sangat 

rendah, hal ini disebabkan pendidik masih menggunakan 
sistem pembelajaran konvensional dengan berpusat pada 
pendidik. Jenis media pembelajaran yang diterapkan oleh 
pendidik mata pelajaran PKn yaitu media berbasis cetak (buku 
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teks), belum dimanfaatkan media pembelajaran berbasis 
komputer sebagai media pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
media pembelajaran berbasis komputer model drill pada mata 
pelajaran PKn kelas X. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian pengembangan yang merupakan metode penelitian 
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 
menguji kelayakan produk tersebut. Subjek uji coba adalah 
ahli media, ahli desain, ahli materi, dan siswa kelas X. Metode 
yang digunakan dalam penelitian adalah model prosedural 
dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner dengan 
alat berupa angket, sedangkan teknik analisa data mengguna-
kan persentase. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 
produk layak untuk dijadikan sebagai media bahan ajar karena 
mampu menyajikan materi ajar yang menarik dan menye-
nangkan. 
1. Pendahuluan 

Pendidikan yang ada sekarang ini tidak dapat terlepas 
dari kemajuan teknologi, khususnya teknologi komputer. 
Pemanfaatan komputer dalam pendidikan telah meluas dan 
menjangkau berbagai kepentingan, diantara pemanfaatan-
nya adalah untuk kepentingan pembelajaran yaitu untuk 
membantu pendidik dalam meningkatkan mutu pembela-
jaran. Terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran, 
secara garis besar komputer dimanfaatkan dalam dua 
macam penerapan yaitu dalam bentuk pembelajaran 
dengan bantuan komputer (Computer Assisted Instruction - 
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CAI) dan pembelajaran berbasis komputer (Computer Based 
Instruction - CBI).  

Pembelajaran berbasis komputer tidak saja mampu 
melibatkan anak didik dalam proses pembelajaran secara 
aktif tetapi juga mampu memberikan berbagai alternatif 
percabangan jawaban terhadap respon tertentu. Hal ter-
sebut dapat ditemukan dalam beberapa model penyajian 
yaitu melalui latihan dan praktik (drill and practice), program 
bimbingan (tutorial), penciptaan tiruan (simulation), mau-
pun melalui permainan (intructional game).  

Model drills pada dasarnya merupakan salah satu 
strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan penga-
laman belajar yang lebih konkrit melalui latihan-latihan 
soal yang bertujuan untuk menguji penampilan siswa 
melalui kecepatan menyelesaikan soal-soal latihan yang 
diberikan program. Hasil survei menunjukkan bahwa 
pelaksanaan pembelajaran di kelas X pada mata pelajaran 
PKn adalah pendidik masih menggunakan sistem pem-
belajaran konvensional dengan berpusat pada pendidik, 
yaitu menggunakan metode ceramah dalam penyampaian 
materi pelajaran kepada siswa, jenis media pembelajaran 
yang diterapkan oleh pendidik mata pelajaran PKn yaitu 
media berbasis cetak (buku teks), serta belum dimanfaatkan 
media pembelajaran berbasis komputer sebagai media 
pembelajaran. 

Berdasarkan pada kendala dan keadaan tersebut maka 
tujuan pembelajaran sulit terwujud, dikarenakan pendidik 
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tidak menyediakan media pembelajaran lain selain media 
berbasis cetakan. Masalah yang diuraikan diatas menun-
jukkan bahwa perlu adanya pengembangan media pem-
belajaran berbasis komputer untuk siswa kelas X pada mata 
pelajaran PKn. Pengembangan tersebut berdasar beberapa 
pertimbangan yaitu dapat dijadikan media belajar mandiri 
bagi peserta didik baik disekolah maupun diluar sekolah, 
serta dapat digunakan oleh pendidik sebagai media pem-
belajaran dalam proses belajar mengajar. Penelitian yang 
akan dilakukan bertujuan untuk mengembangkan media 
pembelajaran berbasis komputer model drill pada mata 
pelajaran PKn dan mengetahui kelayakan media pembe-
lajaran yang dikembangkan. 

2. Metode Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan 

pengembangan (research and development). Penelitian 
pengembangan (research and development) berorientasi pada 
pengembangan produk media pembelajaran. Penelitian 
dan Pengembangan (research and development) merupakan 
sebuah metode penelitian yang secara sengaja, sistematis, 
bertujuan/diarahkan untuk mencaritemukan, merumuskan, 
memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji 
keefektifan produk, model, cara, jasa, prosedur tertentu 
yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan 
bermakna. Model pengembangan yang digunakan adalah 
model prosedural karena pengembangan ini berkaitan 
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dengan langkah-langkah pengembangan sistem instruksio-
nal.  

Pengembangan sistem instruksional adalah proses yang 
sistematis dan terus menerus yang akan membantu para 
pendidik dalam mengembangkan pengalaman-pengalam-
an belajar yang paling efektif dan efesien bagi peserta didik 
uji coba lapangan skala besar. Adapun cara menganalisis 
data tersebut adalah: 1. Angket yang telah diisi responden, 
diperiksa kelengkapan jawabannya, kemudian disusun 
sesuai dengan urut absen responden. 2. Mengkuantitatifkan 
jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan skor sesuai 
dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya. 3. 
Membuat tabulasi data dengan perhitungan persentase 
untuk skala empat. 4. Menghitung persentase dari tiap-tiap 
instrument. 

3. Hasil dan Pembahasan 
Produk akhir dari penelitian ini adalah mengembang-

kan media pembelajaran berbasis komputer model drill 
yang berisi latihan-latihan soal dan pembahasan yang 
bertujuan untuk memudahkan siswa dalam belajar. Produk 
dikembangkan diawali dengan langkah perancangan. 
Langkah perancangan yaitu dengan membuat bagan 
pengembangan produk media pembelajaran berbasis kom-
puter model drill, perancangan pengembangan produk 
seperti pada gambar berikut ini: 
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Gambar 6.1. Perancangan Pengembangan produk 
  
Media pembelajaran berbasis komputer model drill 

Tahap berikutnya adalah membuat aplikasi sesuai dengan 
rancangan yang telah dibuat. Adapun tampilan dari aplikasi 
yang telah dibuat adalah sebagai berikut: 
a. Tampilan Halaman Utama 
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Halaman utama berisi beberapa tombol menu yang 
berfungsi untuk mengakses halaman yang diinginkan. 
Tombol-tombol menu yang berada di halaman menu 
utama tersebut antara lain tombol menu Petunjuk, 
Kompetensi, Materi, Latihan, Evaluasi, Profil,dan Ke-
luar. 

b. Halaman Latihan 
 

 
             
 

 
 
 

Gambar 6.2. Halaman latihan 
Halaman  ini  diawali  dengan  petunjuk  penger-

jaan  latihan  dan  perintah  untuk  mengisi kolom 
identitas pengguna. Serta Latihan pilihan ganda dimana 
berisi latihan bentuk soal dengan jawaban berupa 
pilihan ganda. 

 
 
 
 
 

 
Gambar 6.3. Halaman petunjuk dan input nama pengguna 



219 

 

 

Setelah siswa mengisi kolom identitas, siswa dapat 
mengklik tombol masuk untuk mulai mengerjakan soal   
latihan pilihan ganda. Setelah masuk ke soal latihan   
pilihan ganda, siswa/pengguna memilih jawaban  
jawaban a, b, c, d, atau e yang telah disediakan.  Setelah 
memilih jawaban a, b, c, d, atau e pengguna dilanjutkan 
dengan mengklik cek jawaban untuk menampilkan 
jawaban yang benar beserta pembahasan soal. Pada akhir 
latihan akan ditampilkan perolehan skor atas soal yang 
telah dikerjakan dan tombol coba lagi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 6.4. Halaman soal latihan pilihan ganda 

 
 
 

 
 
  
 
Gambar 6.5 Hasil Akhir Latihan Pemahaman 
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Pengembangan media pembelajaran berbasis kom-
puter model drill atau latihan ini dibuat sesuai  dengan  
standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  pada  mata  
pelajaran  PKn  kelas  X. Media pembelajaran berbasis 
komputer model drill ini sudah melalui tahap validasi 
oleh para ahli,  yaitu  ahli  media,  ahli  desain,  dan  ahli  
materi,  kemudian  dilakukan  uji  coba  kelapangan 
yaitu uji coba perorangan. Serta uji coba skala kecil dan 
uji coba skala besar. Data hasil uji coba produk media 
pembelajaran ini  seperti: 
a. Hasil uji coba ahli media 

Dari hasil uji coba ahli media diperoleh rata-rata 
persentase secara keseluruhan dari angket pengujian 
sebesar 78,94 % dengan predikat baik 

b. Hasil  uji coba ahli desain 
Dari  hasil  uji coba ahli  desai diperoleh rata-rata  
persentase  secara  keseluruhan dari angket pengujian 
sebesar 79,87 % dengan predikat baik. 

c. Hasil uji coba ahli materi 
Dari hasil uji coba ahli materi diperoleh rata-rata 
persentase secara keseluruhan dari angket pengujian 
sebesar 85 % dengan predikat baik. 

d. Hasil uji coba skala perorangan 
Dari hasil uji coba perorangan diperoleh rata-rata 
persentase secara keseluruhan dari angket pengujian 
sebesar 84,62 % dengan predikat baik. 
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e. Hasil uji coba skala kecil 
Hasil  uji  coba  skala  kecil  diperoleh  rata-rata  per-
sentase  secara  keseluruhan  dari angket pengujian 
sebesar 85 % dengan predikat baik. 

f. Hasil uji coba skala besar 
Hasil  uji  coba  skala  besar  diperoleh  rata-rata  per-
sentase  secara  keseluruhan  dari angket pengujian 
sebesar 85,48 % dengan predikat baik. 

Berdasarkan  data  hasil  uji  coba  yang  diperoleh  
maka media pembelajaran berbasis komputer model drill 
pada mata pelajaran PKn kelas X dapat dikatakan layak 
untuk diterapkan di sekolah. Secara umum media  pem-
belajaran berbasis komputer model drill ini  memiliki 
beberapa kelebihan yaitu menarik dan  menyenangkan 
karena disajikan dengan  menyesuaikan karakteristik 
siswa. Mulai dari penggunaan warna  tampilan, gambar, 
efek animasi sederhana, sehingga  tidak membosankan 
pengguna dalam menggunakan  program. Program ini 
dapat dijalankan dengan  perintah-perintah dan tombol-
tombol yang bersifat  sederhana, sehingga mudah di-
operasikan oleh  pengguna  dan  pengguna  secara  aktif  
dapat  memilih  menu  yang diinginkan. Serta materi 
dan video yang terdapat dalam program ini dibuat 
berdasarkan Standar Kompetensi,  Kompetensi Dasar 
dan Indikator yang ada dalam  silabus sehingga program 
ini benar-benar dapat membantu memahami materi 
yang seharusnya mereka pelajari. 
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4. Simpulan dan Saran 
Produk yang dihasilkan adalah media pembelajaran 

berbasis komputer model drill pada mata pelajaran PKn 
kelas X. Keseluruhan produk media pembelajaran terdiri 
dari teks, gambar, animasi, suara, dan video sehingga  
sangat menarik dan interaktif untuk digunakan sebagai 
media pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran   
berbasis komputer model drill ini sebelumnya telah  
melakukan tahap evaluasi oleh para ahli, yaitu ahli media,  
ahli desain, dan ahli materi yang memperoleh kriteria  
kelayakan “baik”. Kemudian uji coba yang dilakukan pada 
siswa dengan skala perorangan memperoleh kriteria 
kelayakan “baik”, uji coba skala kecil memperoleh kriteria 
kelayakan “baik”, dan uji coba skala besar memperoleh 
kriteria kelayakan “baik”. Kesimpualan yang dapat diambil 
dari penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis 
komputer model drill ini memiliki tingkat kelayakan  
produk pada kriteria baik, hal ini dibuktikan dengan  hasil  
pengumpulan data melalui angket terdapat rata-rata  
persentase butir intstrumen dalam kriteria baik sebesar  
85,48%. Berdasarkan data hasil yang diperoleh maka 
pengembangan media pembelajaran berbasis komputer  
model drill pada mata pelajaran PKn kelas X dapat 
dikatakan layak untuk diterapkan di sekolah. 
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D. Hasil Penelitian 4 
Judul Penelitian : Pengembangan Bahan Pembelajaran 

Media Interaktif pada Pelajaran PPKn 
Penulis  : Dedi Kurniawan, Hasan Saragih 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan media 
pembelajaran interaktif yang layak digunakan, mudah dipe-
lajari dan dapat dipakai untuk pembelajaran individual (2) 
mengetahui efektifitas media pembelajaran interaktif Power 
Point yang dihasilkan, dalam meningkatkan hasil belajar 
pembelajaran PPKn. Produk akhir dari pengembangan media 
pembelajaran ini dilanjutkan dengan uji keefektifan produk. 

Metode yang digunakan dalam uji coba keefektifan 
produk adalah metode kuasi eksperimen. Sampel penelitian 
sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 20 siswa sebagai kelas 
eksperimen yang diberi perlakuan menggunakan media 
pembelajaran interaktif power poin dan 20 siswa sebagai kelas 
kontrol yang menggunakan media pembelajaran power point 
sebagaimana yang berlangsung selama ini dalam proses 
pembelajaran. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa 
yang dibelajarkan dengan menggunakan media pembelajaran 
interaktif dengan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan 
menggunakan media pembelajaran power point. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil pengolahan data dimana diperoleh 
thitung sebesar 1.23 pada taraf signifikansi α = 0,05 dengan dk 
38 diperoleh ttabel =14,68, sehingga thitung > ttabel. Disimpulkan 
bahwa hasil belajar kelompok siswa yang dibelajarkan dengan 
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menggunakan media pembelajaran interaktif power point 
2010 adalah sebesar 80% dan lebih tinggi dari kelompok siswa 
yang dibelajarkan dengan menggunakan media pembelajaran 
power point, yaitu sebesar 75%. 
1. Pendahuluan 

Dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, tentu-
nya siswa diberikan berbagai materi pelajaran pokok dan 
materi pelajaran tambahan yang harus dikuasai siswa sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu materi pokok 
yang disampaikan di jenjang pendidikan sekolah mene-
ngah pertama adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn merupakan mata 
pelajaran yang mengarah kepada pembentukan kepriba-
dian dan wujudnya terlihat dalam perilaku keimanan dan 
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perilaku etika 
dan moral serta rasa tanggung jawab kenegaraan dalam diri 
siswa. 

Kunci kesuksesan siswa dalam mempelajari PPKn 
adalah dengan menyampaikan 3 (tiga) hasil pokok yaitu: 
(1) informasi fakta secara lengkap; (2) menjelaskan konsep-
konsep yang terkait dengan bidang studi; dan (3) nilai-nilai 
yang terkandung di balik fakta ataupun konsep. Mening-
katnya kemampuan siswa dalam memahami tiga hasil 
pokok tersebut, tidak terlepas dari keterampilan guru dalam 
menentukan pola pendekatan yang dipakai untuk pem-
belajaran. 
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Perkembangan teknologi multimedia yang ada pada 
masa kini, mampu mendukung proses pembelajaran yang 
berdasarkan pendekatan ini yang bisa diwujudkan dengan 
desain media pembelajaran yang adaptif dan menjanjikan 
di masa depan sebagai paradigma pembelajaran baru dan 
juga mampu menyediakan ruang dengan alat bantu yang 
inovatif untuk memenuhi kebutuhan siswa dimana 
sebelumnya tidak mungkin dilakukan, keberadaan kompu-
ter yang telah meluas sampai tingkat sekolah dasar saat ini 
belum banyak digunakan untuk meningkatkan prestasi 
khususnya dalam pembelajaran. Selama proses pembela-
jaran, guru hanya mengandalkan metode ceramah secara 
klasikal. Guru kurang menggunakan media pendukung 
selain buku. Metode pembelajaran seperti ini kurang 
memahami prinsip pembelajaran yang efektif dan kurang 
memberdayakan potensi siswa. Kegiatan pembelajaran 
seharusnya mampu mengoptimalkan semua potensi siswa 
untuk menguasai semua kompetensi yang diharapkan. 

Proses belajar mengajar sebaiknya dilandasi dengan 
prinsip-prinsip berpusat pada siswa, mengembangkan 
kreativitas siswa, menciptakan kondisi yang menyenang-
kan dan menantang, mengembangkan beragam kemam-
puan yang bermuatan nilai, menyediakan pengalaman 
belajar yang beragam, dan belajar dengan pengalaman 
langsung (learning to do).  

Berbagai pertimbangan yang telah disampaikan dari 
kemudahan yang diperoleh dalam pembelajaran dari peng-
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gunaan teknologi atau media pembelajaran, maka sangat 
penting kiranya untuk mengembangkan multimedia 
interaktif untuk mata pelajaran PKn di SMA guna 
mewujudkan delapan Standar Nasional Pendidikan dan 
meningkatkan kualitas proses dan produk pembelajaran di 
SMA, utamanya dalam mengubah paradigma pembelajaran 
ke arah yang lebih inovatif, konstruktif dalam dinamika 
perkembangan teknologi yang pesat. Penciptaan ling-
kungan belajar yang menarik minat belajar siswa untuk 
belajar secara mandiri merupakan masalah tersendiri. Ling-
kungan belajar ini dapat berupa sarana-prasarana atau alat 
bantu pembelajaran seperti media. Media yang digunakan 
sebagai wahana penyampaian pesan pembelajaran harus 
didesain agar dapat mengakomodasi keberagaman siswa 
dan dalam implementasinya dapat menerapkan paradigma 
baru dalam pembelajaran yang inovatif, efektif dan efesien. 
Multimedia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
suatu penggunaan gabungan beberapa media dalam me-
nyampaikan informasi yang berupa teks, grafis, video dan 
audio dalam aplikasi komputer. Interaktif yang dimaksud 
adalah kemampuan pengguna untuk mengontrol atau 
menentukan urutan materi pembelajaran yang sesuai 
dengan keinginan atau kebutuhan pengguna yang dikemas 
dalam persentasi Power Point 2010, model Borg & Gall 
adalah model penelitian pengembangan produk yang 
dikembangkan oleh Walter. R. Borg dan Meredith. D. Gall 
dan pelajaran PPKn khususnya pada pokok bahasan Kasus 
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Pelanggaran HAM adalah kelompok pelajaran yang mene-
kankan pada pemahaman konsep yang dihubungkan 
dengan realita kehidupan sehari-hari. 

Sardiman (2011:20) mengartikan belajar sebagai kegi-
atan psiko-fisik menuju ke perkembangan pribadi seutuh-
nya. Secara psikologis Winkel (1996:12) menyebutkan 
bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlang-
sung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya dan 
menghasilkan perubahanperubahan dalam pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, nilai, serta sikap. Selanjutnya 
Kimble dalam Hergenhahn (2008: 8) mendefenisikan 
belajar adalah perubahan perilaku atau potensi perilaku 
yang relatif permanen yang berasal dari pengalaman dan 
tidak bisa dinisbahkan ke temporary body state (keadaan 
tubuh temporer) seperti keadaan yang disebabkan oleh 
sakit, keletihan atau obatobatan. Belajar merupakan suatu 
proses perubahan tingkah laku sebagai suatu hasil interaksi 
dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhannya 
dengan ciri-ciri: (1) perubahan terjadi secara sadar; (2) 
perubahan dalam belajar terjadi bersifat kontinu dan 
fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat positif dan 
aktif artinya perubahan itu senantiasa bertambah dan 
tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 
sebelumnya; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat 
sementara, tetapi bersifat permanen; (5) perubahan dalam 
belajar bertujuan dan terarah; (6) perubahan dalam belajar 
mencakup seluruh aspek tingkah laku (Suryabrata, 2011: 
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233). Senada dengan pendapat tersebut Fudyartanto (2002: 
150) menjelaskan bahwa ciri-ciri perubahan tingkah laku 
dalam belajar sebagai berikut: (a) belajar itu adalah peru-
bahan dalam diri seseorang, perubahan itu dapat dinyata-
kan dalam kecakapan suatu sikap; (b) belajar adalah 
penguasaan pola-pola perilaku baru; (c) belajar adalah 
penguasaan kecakapan, sikap, dan pengertian dalam belajar 
yang sesungguhnya. Hasan (2003) mengemukakan belajar 
adalah suatu aktvitas mental atau psikis berlangsung dalam 
interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 
perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap. Suryabrata (2011: 232) juga menjelaskan di 
dalam belajar terdapat hal-hal yang paling pokok untuk 
dipahami yaitu: (1) bahwa belajar itu membawa perubahan 
dalam arti behavioural changes, aktual, maupun potensial; 
(2) perubahan tersebut pada pokoknya adalah didapat-
kannya kecakapan baru; dan (3) perubahan itu terjadi 
karena usaha-usaha atau dengan sengaja. Berkaitan dengan 
hubungan antara belajar dan pengalaman, Hamalik (2010: 
27) mendefinisikan belajar merupakan perubahan tingkah 
laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. 
Definisi belajar yang dikemukakan Hamalik mengandung 
pengertian bahwa dalam belajar harus dilakukan dengan 
sengaja, direncanakan sebelumnya dengan struktur tertentu 
dan membentuk tingkah laku yang baru. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Daradjat (2001: 5) 
menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi tingkah laku 
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organisme sebagai hasil kematangan dan pengalaman 
lingkungan. Dalam hal ini belajar senantiasa merupakan 
kegiatan yang berlangsung di datam suatu proses dan 
terarah kepada pencapaian suatu tujuan tertentu dan meng-
hasilkan perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku 
tersebut dilakukan secara sadar dan timbul akibat praktik, 
pengalaman, latihan, dan bukan secara kebetulan. Sudjana 
(1989: 23) menyatakan bahwa terbentuknya tingkah laku 
sebagai hasil belajar mempunyai tiga ciri pokok yakni : (a) 
tingkah laku baru itu berupa kemampuan aktual dan 
potensial; (b) kemampuan itu berlaku dalam waktu yang 
relatif lama; dan (c) kemampuan baru diperoleh melalui 
usaha. Untuk memperoleh tingkah laku baru, dalam belajar 
dibutuhkan proses komunikasi. Pendapat tersebut dikemu-
kakan oleh Pidarta (1997) yang menyatakan bahwa belajar 
adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai 
hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh 
obat, atau kecelakaan, dan biasanya melaksanakannya pada 
pengetahuan lain serta mampu mengkomunikasikannya 
kepada orang lain. PKn sebagai usaha sadar dilakukan se-
cara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan 
belajar kepada siswa agar terjadi internalisasi moral Pan-
casila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi 
tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam inte-
grasi pribadi dan perilaku sehari-hari. Arti moral Pancasila 
merupakan serangkaian moral yang telah diyakini tingkat 
kebenarannya oleh bangsa Indonesia sedangkan arti 
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pengetahuan kewarganegaraan merupakan pengetahuan 
mengenai kewarganegaraan bangsa Indonesia yang 
diharapkan dihayati, ditampilkan, dalam berbagai tingkah 
laku yang bermuara pada nilai sentral bangsa Indonesia 
yaitu moral Pancasila (Somantri, 2001). Hasan (2002) men-
jelaskan pendidikan pancasila adalah upaya dari masyarakat 
atau pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup 
warganya dan generasi penerusnya, secara bermakna dan 
mampu mcngantisipasi hari depan mereka, senantiasa 
terkait dengan konteks budaya, bangsa, negara, dan 
hubungan internasionalnya berlandaskan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya Tamburaka 
(1995) mengemukakan bahwa pendidikan Pancasila adalah 
pendidikan nilai dengan tujuan untuk membentuk sikap 
positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila 

2. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 4 Kejuruan 

Muda Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Pelajaran 2014-
2015. Pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan 
peninjauan ke lokasi penelitian untuk mengetahui secara 
cermat tentang keadaan jumlah kelas dan siswa kelas X 
(sepuluh) yang menerima mata pelajaran PPKn, latar 
belakang, dan pengalaman guru, sarana belajar, dan kondisi 
kelas. 

Pemilihan penelitian berdasarkan asumsi bahwa siswa-
siswi tersebut memiliki karakteristik yang relatif sama, 
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misalnya memiliki nilai rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) 
yang relatif sama, menggunakan fasilitas pembelajaran serta 
menerapkan sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang 
sama yakni menggunakan seleksi nilai Ujian Akhir Nasio-
nal. Yang menjadi sasaran penelitian adalah pengembangan 
media pembelajaran multimedia interaktif pada mata 
pelajaran PPKn. Pemilihan subjek penelitian ini berdasar-
kan pada kurangnya media pembelajaran multimedia 
interaktif pada mata pelajaran PKn. Media yang dikem-
bangkan tersebut berisi materi dan evaluasi yang disesuai-
kan dengan kebutuhan siswa dan kompetensi yang harus 
dikuasaisiswa. Sedangkan sebagai subyek uji coba dalam 
penelitian dan pengembangan ini adalah siswa kelas X 
SMAN 4 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu 
dengan: a. Validasi produk oleh pakar media dan materi 
pembelajaran b. Uji Coba Perorangan/One-to-one evalu-
ation oleh 3 siswa yang memiliki kemampuan rendah, 
sedang dan tinggi. c. Uji Coba kelompok Kecil/Small group 
evaluation oleh 9 siswa. d. Uji Coba lapangan/Field trial 
evaluation berjumlah 40 siswa. Jenis data yang diperoleh 
dalam penelitian dan pengembangan ini berupa data 
kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa uraian 
saran dan masukan tertulis yang dikumpulkan berasal dari 
masukan pakar materi, pakar multimedia.  

Data kuantitatif sebagai data pokok, yang terkumpul 
melalui angket penilaian pakar materi, pakar media ter-
hadap draft produk, serta lembar angket siswa kelas X. 
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Dengan skala penilaian 1 sampai 5 dengan kriteria: (1) 
sangat kurang baik, (2) kurang baik, (3) sedang, (4) baik, 
dan (5) sangat baik. Datadata tersebut digunakan untuk 
mengevaluasi bahan ajar software pembelajaran. Instrumen 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
pengembangan ini berupa instrumen penilaian terhadap 
produk yang dikembangkan. Adapun instrumen yang 
dipakai untuk mengumpulkan data adalah: Dalam rangka 
keperluan pengujian hipotesis penelitian, maka dalam hal 
ini perlu dilakukan teknik pengumpulan data. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini rnenggunakan 
teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan untuk 
mengumpulkan data hasil belajar PKn siswa, sedangkan 
teknik non tes digunakan untuk mengumpulkan data 
produk Analisa data dilakukan pada langkah validasi dan uji 
coba dengan menghitung skor yang diperoleh untuk me-
nilai kualitas produk berupa media software pembelajaran 
yang dikembangkan. Data yang terkumpul dalam pene-
litian ini berupa data kuantitatif yaitu skor dengan skala 1-5 
(skor 1 untuk sangat kurang baik, skor 2 untuk kurang 
baik, skor 3 untuk sedang , skor 4 untuk baik, dan skor 5 
untuk sangat baik). Untuk meyakinkan standar kelayakan 
dan keefektifan produk dilakukan pengujian keefektifan 
produk yang dikembangkan dan ujit. Analisis data pada 
penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif.  
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Tabel 6.1. Kriteria Penilaian Efektifitas Multimedia 
Nilai Kriteria Presentasi 

A Sangat Baik 81%≤ X ≤ 100% 
B Baik 61%≤ X ≤ 80% 
C Sedang 41%≤ X ≤ 60% 
D Kurang Baik 21%≤ X ≤ 40% 
E Sangat Kurang 

Baik 
0%≤ X ≤ 20% 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Dengan melakukan kebutuhan kepada siswa-siswi dan 
para guru dengan menggunakan penyebaran angket di 
samping itu peneliti juga menyebar angket kepada para 
guru yang bertugas di sekolah lain yang terhimpun dalam 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn di wilayah Kabu-
paten Aceh Tamiang. Dari hasil analisis kebutuhan yang 
dilaksanakan, maka didapat adanya kebutuhan perlunya 
suatu media untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 
pembelajaran PPKn. Tahap selanjutnya melakukan desain 
produk awal, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, 
dimana tahap awal melakukan identifikasi kebutuhan 
pembelajaran dan menentukan standar kompetensi mata 
pelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengiden-
tifikasi karakteritik dan perilaku awal peserta didik, menulis 
kompetensi dasar dan indikatornya, menulis tes acuan 
patokan, menyusun strategi pembelajaran, memilih dan 
mengembangkan bahan pelajaran, mendesain dan melak-
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sanakan evaluasi formatif, merevisi kegiatan pembelajaran, 
mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif.  

Tahap selanjutnya peneliti melakukan diskusi dengan 
guru TIK dan menyarankan kepada peneliti untuk me-
makai program berbasis PowerPoint 2010, memakai aplikasi 
yang mudah dan dapat dipakai dalam sistem operasional 
komputer dengan versi dari yang lama maupun terbaru 
dan lazim digunakan para guru-guru di sekolah umum. 
Berdasarkan diskusi tersebut ditentukanlah sebuah produk 
media pembelajaran interaktif dengan memakai program 
Microsoft Power Point 2010. Pertimbangan menggunakan 
program ini dikarenakan beberapa alasan yaitu program 
Power Point, dipakai pada setiap pembelajaran, sehingga 
memudahkan dalam pemakaian dan penggunaan di 
lapangan bagi para siswa dan para guru dalam melakukan 
pembelajaran PPKn. Pertimbangan lain adalah program 
tersebut dipakai dan tersedia di sekolah sehingga manfaat 
dari penelitian ini dapat langsung dirasakan oleh para guru 
dan siswa. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pembuatan 
media interaktif dan pengembangannya sesuai dengan 
langkahlangkah dalam model pengembangan produk Borg 
& Gall (2005), dalam tahap pembuatan media pembelajaran 
interaktif, peneliti sepenuhnya dibantu oleh guru TIK yang 
menguasai detail PowerPoint 2010.  

Proses pembuatan awal, dimulai pada bulan September 
2014 Proses pelaksanaan pengembangan media pembela-
jaran interaktif ini dilakukan tahap demi tahap sebagaimana 
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yang telah dijelaskan pada bab terdahulu. Langkah pertama 
yang dilakukan pada kegiatan pengembangan ini adalah 
melakukan analisis kebutuhan terhadap para guru PPKn 
yang bernaung dalam MGMP Kabupaten Aceh Tamiang 
dan para guru di SMAN 4 Kejuruan Muda, serta kepada 
para siswa. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara 
menebar angket kepada 50 orang guru dan 40 orang siswa. 
Angket diberikan dengan menjelaskan defenisi dari media 
pembelajaran interaktif terlebih dahulu pada lembaran 
angket agar para responden memiliki gambaran tentang 
pertanyaan dalam angket yang disampaikan. Kegiatan ini 
dilakukan pada awal bulan Juli 2014. Uji coba lapangan 
dilakukan terhadap kelas X yang berjumlah 40 orang. Kelas 
X ditetapkan untuk mengikuti uji coba kelas secara acak 
dari jumlah keseluruhan kelas X yang berjumlah 7 kelas.  

Hasil uji coba lapangan akan dijadikan data untuk 
mengukur kelayakan dari produk yang dikembangkan, 
sekaligus untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat 
produk tersebut bagi hasil belajar pemakainya. Hasil 
evaluasi terhadap paket pembelajaran pada aspek kualitas 
materi pembelajaran dapat dilihat pada tabel pada tabel 1. 
Tabel 2 menunjukkan hasil tanggapan peserta didik pada 
aspek kualitas materi pembelajaran untuk uji coba lapangan 
dan keseluruhannya dalam kriteria “Sangat Baik”. 
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Tabel 6.2. Skor Penilaian Media Pembelajaran Interaktif Mata 
Pelajaran PPKn Uji Coba Lapangan Pada Aspek Kualitas Materi 

Pembelajaran 
No Indikator 

Penilaian 
Skor Rata-

Rata 
Kriteria 

1 2 3 4 5 
1 Kesesuaian 

Materi 
0 0 3 11 26 91.50% Sangat 

Baik 
2 Kejelasan 

Petunjuk 
Belajar 

0 1 5 13 21 87.00% Sangat 
Baik 

3 Kemudahan 
Memahami 
Kalimat pada 
Teks 

0 1 1 10 28 92.50% Sangat 
Baik 

4 Kemudahan 
memahami 
pembelajaran 

0 0 0 13 27 93.50% Sangat 
Baik 

5 Ketepatan 
urutan 
penyajian 

0 1 2 13 24 90.00% Sangat 
Baik 

6 Kecukupan 
latihan 

0 0 2 11 27 92.50% Sangat 
Baik 

7 Kejelasan 
umpan balik 

0 1 0 13 26 92.00% Sangat 
Baik 

8 Bantuan 
belajar dengan 
program 

0 1 7 12 20 85.50% Sangat 
Baik 

 90.56% Sangat 
Baik 
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Hasil evaluasi terhadap paket pembelajaran pada aspek 
kualitas teknis/tampilan dapat dilihat pada tabel pada tabel 
2. Tabel 3 menunjukkan hasil tanggapan peserta didik pada 
aspek kualitas teknis/tampilan untuk uji coba lapangan dan 
keseluruhannya dalam kriteria “Sangat Baik”. 

Tabel 6.3. Skor Penilaian Media Pembelajaran Interaktif Mata 
Pelajaran PPKn Uji Coba Lapangan Pada Aspek Kualitas 

Teknis/Tampilan 

 
Hasil penilaian uji coba lapangan terhadap aspek 

kualitas materi pembelajaran pada media pembelajaran 
interaktif mata pelajaran PPKn dirangkum pada tabel 4. 
Hasil tanggapan peserta didik pada tabel 3 menyatakan 

No Indikator 
Penilaian 

Skor Rata-
Rata 

Kriteria 
1 2 3 4 5 

1 Keindahan 
tampilan layar 

0 0 4 7 29 92.50% Sangat Baik 

2 Keterbacaan 
teks 

0 0 7 7 26 89.50% Sangat Baik 

3 Kualitas gambar 
dan animasi 

0 0 5 9 26 90.50% Sangat Baik 

4 Komposisi 
warna 

0 1 6 6 27 89.50% Sangat Baik 

5 Navigasi 0 0 4 11 25 90.50% Sangat Baik 
6 Daya dukung 

music 
0 0 2 8 30 94.00% Sangat Baik 

7 Interaksi 0 1 1 14 24 90.50% Sangat Baik 
Rata-rata 91.00% Sangat 

Baik 
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bahwa untuk aspek kualitas materi pembelajaran pada uji 
coba lapangan menunjukkan 40 orang (100,00%) menya-
takan “Sangat Baik”. 

Tabel 6.4. Tingkat Kecenderungan Penilaian Terhadap Aspek 
Kualitas Materi Pembelajaran Media Pembelajaran Interaktif 

Mata Pelajaran PPKn 
No Kriteria Presentasi Frekuensi Presentase (%) 

1 Sangat 
Baik 

81%≤ X ≤ 
100% 

40 100% 

2 Baik 61%≤ X ≤ 
80% 

0 0.00% 

3 Sedang 41%≤ X ≤ 
60% 

0 0.00% 

4 Kurang 
Baik 

21%≤ X ≤ 
40% 

0 0.00% 

5 Sangat 
Kurang 
Baik 

0%≤ X ≤ 
20% 

0 0.00% 

Jumlah 40           100 % 

 
Hasil tanggapan peserta didik pada uji coba lapangan 

pada aspek kualitas teknis/tampilan menunjukkan bahwa 
40 orang (100%) menyatakan “Sangat Baik” tampak pada 
tabel 4. 

Pembahasan Produk pengembangan media pem-
belajaran multimedia interaktif pada mata pelajaran PPKn 
merupakan materi pembelajaran yang telah dikembangkan 
dengan memperhatikan aspek pembelajaran dan media 
sebagai prinsip desain pesan pembelajaran. Penelitian pe-
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ngembangan produk yang dilakukan ini diarahkan untuk 
menghasilkan suatu produk berupa media pembelajaran 
multimedia interaktif mata pelajaran PPKn untuk siswa, 
yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran 
maupun kompetensi siswa. Karena itu dalam proses 
penelitian ini dilakukan dengan diawali studi pendahuluan, 
kemudian mendesain media pembelajaran, melakukan 
validasi produk dan melakukan revisi dan penyempurnaan 
berdasarkan analisis data validasi dari ahli materi, ahli desain 
pembelajaran dan ahli perangkat lunak yang dilanjutkan 
dengan uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil dan 
uji coba lapangan sehingga dihasilkan media pembelajaran 
yang layak digunakan sesuai karakteristik bidang studi dan 
siswa sebagai pengguna. Aspek yang direvisi dan disem-
purnakan berdasarkan analisis data dan uji coba serta 
masukan dari ahli materi, ahli desain pembelajaran, ahli 
perangkat lunak dan siswa selaku pengguna media 
pembelajaran multimedia interaktif ini, bertujuan untuk 
menggali beberapa aspek yang lazim dalam proses 
pengembangan suatu produk. Variabel-variabel media 
pembelajaran memiliki nilai ratarata sangat baik. Adapun 
media pembelajaran yang dinilai meliputi kelayakan isi, 
penyajian, kebahasaan, pemrograman, dan kegrafikan. 
Manfaat yang diperoleh dari penggunaan media 
pembelajaran multimedia interaktif adalah konsep yang 
disajikan mudah dipelajari, dipahami dan sistematis. Media 
pembelajaran multimedia interaktif memberi kedempatan 
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kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan 
masing-masing, belajar lebih cepat dan tidak menimbulkan 
kebosanan karena dilengkapi dengan gambargambar dan 
animasi serta soal latihan yang bervariasi. Adanya pengu-
langan yang harus dilakukan saat jawaban salah menjadi-
kan siswa lebih memahami materi dan bersikap hati-hati 
dalam menjawab soal. 

Media pembelajaran interaktif ini juga dapat diguna-
kan sebagai alternatif media pembelajaran secara klasikan 
maupun individu. Berdasarkan uji efektifitas produk yang 
menggunakan rumus perhitungan efektifitas (Sugiyono 
2008: 305), hasil pengolahan data penelitian yang dilaku-
kan, terdapat perbedaan hasil belajar PPKn siswa, antara 
siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media 
pembe-lajaran multimedia interaktif power point 2010 dan 
siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media 
power point 2007 yaitu rata-rata hasil belajar PPKn siswa 
yang dibelajarkan dengan menggunakan media pembela-
jaran multimedia interaktif lebih tinggi dibandingkan 
dengan siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan 
media power point 2007. Hal ini sejalan dengan pendapat 
Hannafi dan Peck dalam (Benny, 2005: 32) bahwa potensi 
media komputer dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
efektivitas proses pembelajaran, dapat dilihat dari nilai rata-
rata hasil belajar PPKn siswa yang diajar dengan media 
pembelajaran multimedia interaktif power point 2010 yaitu 
sebesar 80%, sedangkan hasil nilai rata-rata PPKn yang 
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diajarkan dengan menggunakan media persentasi power 
point 2007 sebesar 75,35%. Dari data ini membuktikan 
bahwa penggunaan media pembelajaran multimedia 
interaktif power point 2010 lebih baik dalam mening-
katkan pengetahuan siswa dalam pemebelajaran PPKn 
daripada penggunaan media power point 2007. Siswa 
dapat mengerjakan soal-soal latihan yang telah dilengkapi 
dengan balikan dan pembahasan sehingga siswa dapat 
mengetahui kesalahan yang telah dilakukan dalam 
mengerjakan soal latihan tersebut. Media pembelajaran 
mulrimedia interaktif juga dilengkapi dengan rangkuman 
yang dapat membantu siswa memperoleh ringkasan materi 
pembelajaran yang dipaparkan. Pembelajaran dengan 
media interaktif juga memungkinkan guru bebas melaku-
kan interaksi dengan siswa sehingga pembelajaran tersebut 
bersifat interaktif yang membuat pembelajaran terfokus 
pada informasi yang sedang dipelajari.  

Hal ini berbeda dengan pembelajaran menggunakan 
media power point 2007, siswa tidak berinteraksi langsung 
pada sumber belajar, dan pembelajaran didominasi oleh 
guru yang menyajikan informasi secara linier atau satu 
arah. Hal ini terjadi karena mahasiswa mendapatkan 
sumber informasi hanya dari guru dan materi-materi yang 
ada pada interaktif tanpa bisa memperoleh balikan dari 
soal-soal latihan yang dikerjakan. Pembelajaran dengan 
menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif 
menempatkan guru menggunakan kontrol pembelajaran 
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yang aktif, sementara siswa relatif pasif menerima dan 
mengikuti apa yang disampaikan guru. Guru menyampai-
kan materi secara terstruktur dengan harapan materi pem-
belajaran yang disampaikan dapat dikuasai dengan baik, 
dengan terfokus kepada kompetensi yang hendak dicapai. 
Meski dalam penelitian ini diperoleh data bahwa hasil 
belajar PPKn siswa lebih tinggi jika dibelajarkan dengan 
media pembelajaran multimedia interaktif power point 
2010 daripada hasil belajar PPKn siswa yang dibelajarkan 
dengan media power point 2007, namun dalam 
pelaksanaannya kedua media pembelajaran ini telah 
mampu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar PPKn 
siswa. Keefektifan penggunaan media pembelajaran 
multimedia interaktif power point 2010 adalah sebesar 80% 
dan power point 2007 sebesar 75,35%.  

4. Kesimpulan 
Simpulan Berdasarkan rumusan, tujuan, hasil dan 

pembahasan penelitian pengembangan media pembela-
jaran multimedia interaktif yang dikemukakan sebelum-
nya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
a. Hasil validasi dari ahli materi terhadap media pem-

belajaran multimedia interaktif mata pelajaran PPKn 
yang dikembangkan menunjukkan bahwa kualitas 
materi pembelajaran, kualitas strategi pembelajaran, dan 
kualitas sistem penyampaian pembelajaran dinilai sangat 
baik. Dengan demikian media pembelajaran multimedia 
interaktif mata pelajaran PPKn yang dikembangkan 
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dengan menggunakan program power point 2010 
secara keseluruan termasuk dalam kategori “Sangat 
Baik”.  

b. Hasil validasi dari ahli desain pembelajaran terhadap 
media pembelajaran multimedia interaktif mata pela-
jaran PPKn yang dikembangkan dengan menggunakan 
power point 2010 menunjukkan bahwa kualitas desain 
pembelajaran, kualitas informasi, kualitas desain inte-
raksi, dan kuaitas desain presentasi dinilai sangat baik. 
Berdasarkan hasil validasi tersebut disimpulkan bahwa 
media pembelajaran multimedia interaktif mata pela-
jaran PPKn yang dikembangkan termasuk dalam 
kriteria “Sangat Baik” sehingga dapat diterima dan layak 
digunakan dalam proses pembelajaran. 

c. Hasil dari validasi dari ahli perangkat lunak terhadap 
media pembelajaran multimedia interaktif mata pela-
jaran PPKn yang dikembangkan dengan menggunakan 
program powerpoint 2010 dinyatakan bahwa pem-
programan dan kualitas teknis/tampilan dinilai sangat 
baik. Dengan demikian media pembelajaran multimedia 
interaktif yang dikembangkan secara keseluruhan 
termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. 

d. Menurut tanggapan uji perorangan (uji satusatu) siswa 
pada uji coba perorangan dinyatakan bahwa media 
pembelajaran multimedia interaktif yang dikembangkan 
dengan program powerpoint 2010, dimana aspek materi 
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pembelajaran, dan kualitas teknis/tampilan termasuk 
kategori “Sangat Baik”.  

e. Menurut tanggapan siswa pada uji coba kelompok kecil 
dinyatakan bahwa media pembelajaran multimedia 
interaktif yang dikembangkan dengan program power 
point 2010, dimana aspek materi pembelajaran, dan 
kualitas teknis/tampilan termasuk kategori “Sangat 
Baik”. 

f.  Menurut tanggapan siswa pada uji coba lapangan dinya-
takan bahwa media pembelajaran multimedia interaktif 
yang dikembangkan dengan program power point 
2010, dimana aspek materi pembelajaran, dan kualitas 
teknis/tampilan termasuk kategori “Sangat Baik”. Media 
pembelajaran yang dikembangkan peneliti layak untuk 
digunakan sebagai media pembelajaran PPKn.  

g. Berdasarkan tahapan validasi ahli materi, ahli desain, ahli 
perangkat lunak dan uji perorangan, uji kelompok kecil, 
serta uji lapangan dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran multimedia interaktif menggunaakan 
powerpoint 2010 dinyatakan baik secara produk serta 
layak digunakan pada siswa tingkat SMA kelas X. 

h. Efektifitas media pembelajaran interaktif yang dikem-
bangkan lebih efektif dibandingkan media persentasi 
power point 2007 yang digunakan pada mata pelajaran 
PPKn bagi siswa kelas X SMAN 4 Kejuruan Muda 
Kabupaten Aceh Tamiang. 
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BAB VII 
PENUTUP 

 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) me-

rupakan mata pelajaran yang sering kali memiliki kendala dalam 
mengembangkan media dan teknologi pembelajaran. Masih ada 
beberapa guru yang menggunakan metode pembelajaran 
ceramah terhadap siswa. Hal ini membuat siswa menjadi tidak 
tertarik dalam memahami pelajaran PPKn. Ceramah yang 
memanfaatkan power point dalam membelajarkan PPKN belum 
bisa secara optimal mencapai tujuannya. PPKn merupakan mata 
pelajaran yang mendidik bagaimana membangun perilaku yang 
baik untuk diterapkan oleh siswa di masyarakat.  

Awalnya penyampaian melalui power point bertujuan untuk 
mengembangkan pembelajaran PPKn agar kegiatan pembe-
lajaran tidak membosankan dan untuk meningkatkan daya tarik 
siswa dalam proses pembelajaran. Namun, jika tayangan power 
point yang tidak menarik justru akan membuat siswa merasa 
jenuh. Oleh karena itu keterampilan guru dalam menggunakan 
teknologi pembelajaran harus dikembangkan. Karena tantangan 
di era millennial saat ini adalah mudahnya akses informasi yang 
didapat-kan sehingga siswa merasa lebih mudah belajar melalui 
internet. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat 
ini, memberikan dampak terhadap pemilihan dan penggunaan 
media pembelajaran yang disediakan di sekolah dan digunakan 
oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Penggunaan 
media pembelajaran pada saat terjadinya proses belajar mengajar 
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dalam kelas diharapkan dapat mempertinggi minat dan perhatian 
siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar yang sedang ber-
langsung. Hal tersebut dapat mempertinggi motivasi siswa untuk 
mengikuti proses belajar mengajar. Selain hal tersebut dengan 
penggunaan media pembelajaran maka siswa dapat melihat 
secara langsung, tidak hanya dengan kata-kata sehingga diharap-
kan siswa dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan 
oleh guru dalam kelas. Media pembelajaran banyak jenis dan 
macamnya. Dari yang paling sederhana dan murah hingga yang 
canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan 
ada yang diproduksi pabrik. Ada yang sudah tersedia di ling-
kungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja 
dirancang. Dalam konteks kehidupan global, Pendidikan Pan-
casila dan Kewarganegaraan selain harus meneguhkan keadaban 
Pancasila juga harus membekali peserta didik untuk hidup dalam 
kancah global sebagai warga dunia (global citizenship). Oleh 
karena itu, substansi dan pembelajaran PPKn perlu diorientasikan 
untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu hidup 
dan berkontribusi secara optimal pada dinamika kehidupan abad 
ke-21. Untuk itu, pembelajaran PPKn selain mengembangkan 
nilai dan moral Pancasila, juga mengembangkan semua visi dan 
keterampilan abad ke-21 sebagaimana telah menjadi komitmen 
global. Maka dari itu buku ini menyimpulkan bahwa untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn diperlukan media 
dan teknologi pembelajaran yang sesuai. Beberapa model dari 
media pembelajaran telah dijabarkan dalam buku ini sehingga 
diharapkan guru mampu memahami secara teorities dan juga 
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dapat dipraktikkan untuk proses pembelajaran di dalam kelas. 
Kemudian, meningkatkan keterampilan guru dalam mengguna-
kan dan membuat media pembelajaran. Jika guru mampu untuk 
mengimplementasikan berbagai macam model pembelajaran 
diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil pembelajaran PPKn. 
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Lampiran 1  
SALINAN 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 22.TAHUN 2016 

TENTANG  
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA,  
 
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 

24 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pen-
didikan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio-
nal Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang 
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  
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Mengingat:  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5670);  

 
MEMUTUSKAN:  
Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN 

DAN KEBUDAYAAN TENTANG STAN-
DAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN 
MENENGAH.  

Pasal 1 
1. Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah selanjut-

nya disebut Standar Proses merupakan kriteria mengenai 
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar 
dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai 
kompetensi lulusan.  
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2. Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

Pasal 2 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 
Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar 
dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diun-
dangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penem-
patannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Juni 2016 

 
MENTERI PENDIDIKAN 
DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

TTD. 
 
 

ANIES BASWEDAN 
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Diundangkan  
di Jakarta 
pada tanggal 28 Juni 2016  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
TTD.  
 
WIDODO EKATJAHJANA  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 
NOMOR 955  
Salinan sesuai dengan aslinya, 
plh. Kepala Biro Hukum dan 
Organisasi Kepala Biro 
Kepegawaian,  
 
TTD.  
 
Dyah Ismayanti  
NIP 19620430198601200 
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Lampiran 2 
SALINAN LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2016 

TENTANG 
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN 

MENENGAH 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pen-
didikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara.  

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pem-
belajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar 
Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu 
pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
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Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggara-
kan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi pesertadidik untuk berpartisipasi aktif, serta mem-
berikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 
serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan 
melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 
pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk mening-
katkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.  

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 
maka prinsip pembelajaran yang digunakan:  
1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari 

tahu;  
2. dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi 

belajar berbasis aneka sumber belajar;  
3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan 

penggunaan pendekatan ilmiah;  
4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran 

berbasis kompetensi;  
5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;  
6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal 

menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya 
multi dimensi;  

7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;  
8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal 

(hardskills) dan keterampilan mental (softskills);  
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9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pem-
berdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;  

10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi 
keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan 
(ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas 
peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani);  

11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di 
masyarakat;  

12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja 
adalah pendidik, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana 
saja adalah kelas;  

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan  

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang 
budaya peserta didik.  
Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses 

yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 
proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan penga-
wasan proses pembelajaran.  
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BAB II 
KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN 

 
Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan 

terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. 
Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual 
tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi 
memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan 
pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan 
ruang lingkup materi.  

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembe-
lajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. 

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan pero-
lehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui 
aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan 
mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “meng-
ingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 
mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, 
menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karak-
tersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut 
serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk mem-
perkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik 
antar matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) 
perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan 
peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik indi-
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vidual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan 
pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 
pemecahan masalah (project based learning).  
Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 
berikut  
 
 
 
 

 
 
 
Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di 
SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkem-
bangan peserta didik.  

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan 
karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di 
SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan tingkat per-
kembangan peserta didik. Proses pembelajaran di SMP/MTs/ 
SMPLB/Paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi 
yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan memper-
tahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS.  

Karakteristik proses pembelajaran di SMA/MA/SMALB/ 
SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan secara keseluruhan 
berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih 
dipertahankan.  
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Standar Proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperun-
tukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras 
yang intelegensinya normal. Secara umum pendekatan belajar 
yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan 
pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara 
umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, 
capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah 
yakni: ranah kognitif, affektif dan psikomotor. Penerapan teori 
taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara 
dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-
masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam 
bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengem-
bangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya 
pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan 
ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh 
melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan.  
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BAB III 
PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

 
A. Desain Pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk 
Silabus dan RencanaPelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 
mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meli-
puti penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 
penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian 
pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus 
dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang 
digunakan.  
1. Silabus  

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka 
pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. 
Silabus paling sedikit memuat:  
a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/ 

Paket B dan SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK/Paket C/ 
Paket C Kejuruan);  

b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan 
kelas;  

c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial 
mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik 
untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; 
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d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang 
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 
terkait muatan atau mata pelajaran;  

e. tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);  
f. materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan pro-

sedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir 
sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kom-
petensi;  

g. pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pen-
didik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi 
yang diharapkan;  

h. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengo-
lahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil 
belajar peserta didik;  

i. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam 
struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; 
dan  

j. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 
elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang 
relevan.  

k. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi 
Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar 
dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada 
setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai 
acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pem-
belajaran.  
 



265 
 

 

 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah ren-

cana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu 
pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus 
untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 
dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap 
pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun 
RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk ber-
partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang 
dilaksanakan kali pertemuan atau lebih.  

Komponen RPP terdiri atas:  
a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;  
b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;  
c. kelas/semester;  
d. materi pokok;  
e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar dengan memper-
timbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam 
silabus dan KD yang harus dicapai;  

f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, 
dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 
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diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengeta-
huan, dan keterampilan;  

g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;  
h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-
butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 
kompetensi;  

i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan 
dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan 
dicapai;  

j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembe-
lajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;  

k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan 
elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang 
relevan;  

l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui 
tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan  

m. penilaian hasil pembelajaran.  
3. Prinsip Penyusunan RPP  

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan 
prinsip-prinsip sebagai berikut:  
a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemam-

puan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, 
motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 
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kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang 
budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.  

b. Partisipasi aktif peserta didik.  
c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat 

belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, 
inovasi dan kemandirian.  

d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang 
dirancang untuk mengembangkan kegemaran mem-
baca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi 
dalam berbagai bentuk tulisan.  

e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat 
rancangan program pemberian umpan balik positif, 
penguatan, pengayaan, dan remedi.  

f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara 
KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber 
belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.  

g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keter-
paduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan 
keragaman budaya.  

h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 
terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi 
dan kondisi.  
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BAB IV 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

1. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran  
a. SD/MI : 35 menit  
b. SMP/MTs : 40 menit  
c. SMA/MA : 45 menit  
d. SMK/MAK : 45 menit  

2. Rombongan belajar  
Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan 

jumlah maksimum peserta didik dalam setiap rombongan 
belajar dinyatakan dalam tabel berikut:  
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3. Buku Teks Pelajaran  
Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya 
disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.  

4. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium  
a. Pendidik wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta 

didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan 
dalam kehidupan bersama.  

b. Pendidik wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam 
menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, 
toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan me-
nunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

c. Pendidik menyesuaikan pengaturan tempat duduk 
peserta didik dan sumber daya lain sesuai dengan tujuan 
dan karakteristik proses pembelajaran.  

d. Volume dan intonasi suara pendidik dalam proses 
pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh 
peserta didik.  

e. Pendidik wajib menggunakan kata-kata santun, lugas 
dan mudah dimengerti oleh peserta didik.  

f. Pendidik menyesuaikan materi pelajaran dengan kece-
patan dan kemampuan belajar peserta didik.  
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g. Pendidik menciptakan ketertiban, kedisiplinan, Kenya-
manan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan 
proses pembelajaran.  

h. Pendidik memberikan penguatan dan umpan balik ter-
hadap respons dan hasil belajar peserta didik selama 
proses pembelajaran berlangsung.  

i. Pendidik mendorong dan menghargai peserta didik 
untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.  

j. Pendidik berpakaian sopan, bersih, dan rapi.  
k. Pada tiap awal semester, pendidik menjelaskan kepada 

peserta didik silabus mata pelajaran; dan  
l. Pendidik memulai dan mengakhiri proses pembelajaran 

sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.  
 

B. Pelaksanaan Pembelajaran  
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari 

RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.  
1. Kegiatan Pendahuluan  

Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik wajib:  
a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran;  
b. memberi motivasi belajar peserta didik secara kon-

tekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam 
kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan 
perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta 
disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta 
didik;  
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c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 
dipelajari;  

d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 
yang akan dicapai; dan  

e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 
kegiatan sesuai silabus.  

2. Kegiatan Inti  
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, 

metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber 
belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik 
dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan 
/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri 
dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang 
menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 
based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi 
dan jenjang pendidikan.  
a. Sikap  

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu 
alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari 
menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, 
hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran 
berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong 
peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut.  

b. Pengetahuan  
Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 
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hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar dalam 
domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan 
kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain kete-
rampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, 
tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk 
menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian 
(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta 
didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik 
individual maupun kelompok, disarankan yang meng-
hasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based 
learning).  

c. Keterampilan Keterampilan diperoleh melalui kegiatan 
mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan 
mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata 
pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus 
mendorong peserta didik untuk melakukan proses pe-
ngamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan 
keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran 
yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/ 
penelitian (discovery/inquiry learning) dan pembelajaran 
yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 
(project based learning). 

3. Kegiatan Penutup  
Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama peserta 

didik baik secara individual maupun kelompok melakukan 
refleksi untuk mengevaluasi:  
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a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil 
yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama mene-
mukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari 
hasil pembelajaran yang telah berlangsung;  

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran;  

c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pem-
berian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; 
dan  

d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran un-
tuk pertemuan berikutnya.  
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BAB V 
PENILAIAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN 

 
Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan 
peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan 
penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan 
kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu 
menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada 
aspek pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada 
aspek sikap.  

Hasil penilaian otentik digunakan pendidik untuk meren-
canakan program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan 
(enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian 
otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses 
pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. 
Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran 
dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, 
rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembela-
jaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan 
pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/ 
perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari 
gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran.  
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BAB VI 
PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN 

 
Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan 

pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut 
secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembela-
jaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.  
1. Prinsip Pengawasan  

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan 
guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.  

2. Sistem dan Entitas Pengawasan  
Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, 
pengawas, dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan 
Mutu Pendidikan.  
a. Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu 

Pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka pening-
katan mutu.  

b. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan 
dalam bentuk supervisi akademik dan supervise manajerial.  

3. Proses Pengawasan  
a. Pemantauan  

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembela-
jaran. Pemantauan dilakukan melalui antara lain, diskusi 
kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, 
wawancara, dan dokumentasi.  
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b. Supervisi  
Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap peren-
canaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang 
dilakukan melalui antara lain, pemberian contoh pembe-
lajaran di kelas, diskusi, konsultasi, atau pelatihan.  

c. Pelaporan  
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses 
pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepen-
tingan tindak lanjut pengembangan keprofesionalan pen-
didik secara berkelanjutan.  

d. Tindak Lanjut  
Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:  
1) Penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang 

menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui 
standar; dan  

2) pemberian kesempatan kepada pendidik untuk 
mengikuti program pengembangan keprofesionalan 
berkelanjutan.  

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN REPUBLIK 
INDONESIA,  

 
TTD.  

 
ANIES BASWEDAN  
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